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Berlyno Krizė Staiga 
Pasidarė Aštresnė

Berlyno Krizė Staiga Paaštrėjo; Komunistai Atitvėrė Sa
vąją Miesto Dali Cemento Tvora Nuo Vakarinio Ber

lyno; Amerika Ramina Berlyno Gyventojus; Ža
da Jų Neapleisti ir, Jei Reikės, Ginti.

Berlyno krizė pereitą sa
vaitę staiga paaštrėjo, kai 
komunistai nutarė visai su
laikyti vokiečių bėgimą iš 
rytinės v'okietijos. Po pabė
gėlių sulaikymo komunistai 
atitvėrė savąją miesto dalį 
cemento tvora ir virs jos iš
tiesė spygliuotų vielų, kad 
niekas negalėtų per tvorą 
perlipti. Pabėgėlių bėgimas 
buvo sulaikytas. Berlyno 
miestas yra padalytas į dvi 
griežtai atskiltas dalis ir, 
i eikia manyti, taip pasiliks 
ilgam laikui.

Berlyno miesto griežtas 
perskyrimas i dvi dalis yra 
nelegališkas, nes 1949 me
tais po blokados buvo susi
tarta, kad gygventojų judė
jimas miesto ribose nebus 
trukdomas.

Punta dėl Este Aktas 
Iškilmingai Priimtas

Pereitą savaitę, ketvirta
dienį, Urugvajaus mieste 
Punta dėl Este pasirašytas 
JAV ir Lotynų Amerikos 
kraštų bendras aktas ar de-1 
klaracija, pagal kuiią JAV 
pasižada duoti Lotynų Ame
rikos kraštams bėgyje 10 
metų 20 bilionų dolerių vi
sokios ūkiškos pagalbos.

Taip pat susitarta plėsti 
prekybą ir stabilizuoti svar
biausių Pietų Amerikos ša
lių produktų kainas (kavos, 
švino, cinos ir kt.)

Pietų Amerikos kraštai iš . 
savo pusės pasižada pravesti 
pas save įvairias reformas, 
kelti švietimą ir L t.

NAUJAS SATELITAS TYRINĖTOJAS

Naujas sai.eiii.2s pliekstas i dideles aukot -es turi tiksiu tyrinėti erdvėje esamus 
.rotomis ir elektronus. Paveiksie parody .as nauj s satelitas tuoj po jo paleidimo j 
erdvę (kairėj vir uj) ir vėliau, kai sateli as nusikratys nereikalingas apsaugos da
lis ir pradės rankioti žinias apie erdvę ir jas perdavinėti i žemę.

Kongresas Derina Užsieniams 
Pagalbos Įstatymą

Gcratas ir Atstovu Rūmai Priėmė Skirtingus įstatymus 
Lė! Užsieniams Pagalbos Davimo; Dabar Eina įsta

tymo Derinimas; Vyriausybė Tikisi, Kad Senato 
Pažiūra Paims Viršų Dėl Didesnių Projektų

Lyndon B. Johnson 
Grįžo iš Berlyno

Praeitą savaitę kongresas 
priėmė įstatymą dėl pagal
bos davimo užsieniams. Bet 
senato priimtas įstatymas

Viceprezidentas Lyndon Sana griežtai skiriasi nuo 
B. Johnson sekmadienį, rug- atstovų rūmų priimto įstaty- 
piūčio 20 d. buvo nuvykęs į mo- Svarbiausias skirtumas 
\akarinės Vokieti jos sostinę IJ1 a tas, kad senato priimtas
Eorną ir i vakarinę Berlyno 
miesto dalį. Viceprezidentas

įstatymas leidžia vyriausy
bei finansuoti penkių metų

vvko prezidento J. F. Ken- ^airius projektus, o atstovų 
nedy prašomas, kad užtik-' "imu įstatymas reikalauja, 
tintų vokiečius dėl Berlyno'kad vyriausybė kasmet gau- 
ir dėl Amerikos pasiryžimo I 1S. kongreso pavelijimą 
neleisti komunistams panai- ,r^mV Ivainus projektus už- 
kinti vakarinio Berlyno gy- --leniuose.

Daug Kandidatų į 
Saharos Tur ius

Dr. M. A. Kločko 
Pabėgo į Vakarus

Britų Gviana Renka 
Savo Parlamentą

I

entejų laisvės.
Ir Bonnoj ir ypatingai va 

kariniame Berlyne vokiečiai

Vyriausybė sako, kad ilge
snių metų projektai atsieitų 
pigiau ir visą užsienio kraš-

Dėl to vakarinio Berlyno 
komendantai pasiuntė rusų 
komendantui rytiniame Ber
lyne savo protestus. Rusų 
komendantas protestus at
metė. Vėliau Vakarų valsty
bių vyriausybės protestavo 
Maskvoje, bet ir rusų vy
riausybė protestus atmetė ir 
net kėlė klausimą, ar vaka
rai beturi teisės susisiekti su 
Berlyno miestu iš Vak. Vo
kietijos. Toliau protestų Va
karų valstybės nėjo.

Dėl to vokiečiai tiek Ber
lyne tiek ir Bonnoje rodė ne
pasitenkinimo ir Amerikos 
vyriausybė vokiečiams nuia- 
minti pasiuntė į Berlyną dar 
1,500 kareivių, o viceprezi
dentas L. B. Johnson aplan
kė Bonną ir vak. Berlyną ir 
nuvežė vokiečiams užtikri
nimą. kad vakarinė Berlyno 
miesto dalis nebus apleista.

Vokiečius tas nuramino, 
bet padėtis Berlyne vis dar 
tebėra nejauki.

jei jtievų ninciiiw» rviaa- 
tai savo pasižadėjimus dėl 
reformų įvykins, per 10 me
tų tuose kraštuose įvyks ne
mažai permainų, gyvenimas 
žymiai pasikeis.

I

i

Vietnamo Partizanai 
Rakštis Komunistam

Derybos Su Rusais 
Jau Yra Ruošiamos
Valstybės sekretorius D. 

Rusk sako, kad derybos su 
i ūsais bus vedamos dėl Ber
lyno ir kitų ginčijamų klau
simų. Deiybų paruošimas 
pareikalaus laiko, bet jų pa
ruošimas jau dabar prade
damas aptarti.

Apie deiybas su nisais 
valstybės sekretorius kalbė
jo per televiziją programo
je “Meet the press.”

Platesnių žinių apie būsi
mas derybas su irisais vals
tybės sekretorius nepateikė, 
bet iš jo pasisakymo aišku 
yra, kad bus tariamasi ne tik 
dėl Berlyno, bet ir kitais 
Europos Centro klausimais.

Maroko karalius Hassan 
paskelbė, kad Maroko “ne
nurims,” ko! gaus iš Prancū
zijos gerą gaoaią Saharos 
dykumos, kol atsiims iš Is
panijos Ifri teritoriją ir visą 
eilę kitų žemių ir kol visą 
Mauretaniją įjungs į savo 
karūnos žemes.

Karalius savo apetitus iš
vardijo ir pasirodė esąs di
delis svetimų žemių mėgė
jas. Jei nuo jo priklausytų, 
tai Maroko karalystė turėtų 
savo kolonijų visą glėbį ir 
nesisarmatytų jų dar dau
giau reikalauti.

į Saharos žemės turtus 
kandidatų netrūksta. Alžy
ro arabai nacionalistai rei
kalauja sau visos Saharos, 
Tunisas nori gero gabalo tos 
pačios dykumos su aliejaus 
kasyklomis, apetitų turi ir 
kiti prie Saharos prieinan- 

įtieji kraštai, o Marokas nori 
ir nepriklausomą Maureta
niją “išvaduoti” į sajro kiše
nę ir ją padaryti savo pro
vincija.

Pereitą savaitę ()ttawoje, §j pirmadienį Britų kolo- 
Kanados sostinėje is rusų njja Gviana Pietinėj Ameri- 
mokslininkų ekskursijos pa- koj renka savo parlamentą, 
bėgo nišų mokslininkas dr. Rinkimai yra įdomūs tuo, 
Michail A. Kločko, kilimo iš kad bolševikuojanti dr. Ja
ukiamos nuo Poltavos, 59 gan vedama partija ten gali 
metų amžiaus. gauti parlamento daugumą

Dr. Kločko yra chemikas vietų ir tokiu būdu Ameri- 
ir esąs parašęs kelius svar kos kontinente susidarytų 
bius veikalus, pagal jo vie- pirmoji bolševikiška vyriau- 
ną tyrinėjimą Rusijoj įkuita sybė.
vieną dirbtuvė, bet moksli- Prieš kelis metus anglai į 
ninkas sakosi buvęs akade- jau buvo davę plačią savi- 
mijos tūzų nemalonėje, jo valdybę Gviaros kolonijai, 
veikalai nebuvo paskelbti, bet tada komunistuojančių 
jis pats turėjęs skurdu butą. žmonių laimėjimas rinki-; 
o stoka laisvės ir visas gyve- muose privertė anglus ne-i 
nimas jam Įgriso iki gyvo priklausomybės suteikimą 
kaulo. Uz savo moksliukus atidėti kuriam laikui. Dabar

’iceprezidenta ’ pasitiko su'tų rėmimo darbą būtų gali- 
didžiausiomis ovacijomis ir įma vykinti planingiau ir žy- 
reiškė dėkingumą jam ir miai taupiau, negu planuo- 
Amerikos vyriausybei už at- jant tik vieniems metams, 
siųstą karišką sustiprinimą į j šį pirmadienį senatas ir
vakarinį Berlyną.

Viceprezidentas Johnson
šį pirmadienį grįžta namo ir 
išduos prezidentui raportą 
apie savo kelionę ir vokiečių 
nuotaikas.
Berlynas Sveikina 

Amerikos Karius

l ietinio Vietnamo ame
rikiečių išmokyti partizanai 
dabar vis dažniau pasiro
do komunistų valdomame 
šiauriniame Vietname ir vis 
dažniau kaujasi su komuni
stų išmokytais partizanais 
pietiniame Vietname.

Seniau komunistai turėjo 
partizanų monopolį, jų iš
mokyti ir gerai apginkluoti 
partizanai terorizavo ištisus 
kaimus, užmušinėjo valdi
ninkus ir kitaip kenkdavo 
Vietnamo valstybei. Dabar 
prieš komunistų partizanus 
pradeda vis plačiau veikti 
taip pat gerai išmokyti ir 
gerai apginkluoti partiza
nai, kurie savo veiklą perke
lia ir į komunistų valdomas 
sritis.

Ūkis Jau Atsistatė
Bedarbių Vis Daug
Liepos mėnesį Amerikos 

ūkis baigė išgyventi depresi
jos likučius iš pernykščių 
metų ir gamyba sumušė vi- 

isus rekordus.
Bet bedarbiu skaičius viss

i dar tebėra didelis ir visai 
i neina mažyn. Bedarbių vis 
dar yra arti 7 procentų visų 
dirbančiųjų. Toks didelis 
bedarbių skaičius yra dėl 
ūkio automacijos, arba dėl 
pagerintų mašinų, kurios su 
mažesriu skaičiumi darbi
ninkų pagamina daug dau
giau visokių išdirbinių.

Vyriausybė mano, kad gal 
tik kitais metais pasiseks 
bedarbių skaičių žymiau su
mažinti.

GRAŽI JCRIMNKĖ

Aktorė Celeste Holm mėgi
na užsimauti jūrininko ke
puraitę. Ji huvo olandu lai
vo Nieuw Amersterdam 
kapitono viešnia.

darbus jis gavęs ir Stalino ir 
Lenino vardo dovanas, bet 
visvien turėjo gyventi vie
name kambaryje, kuris daž
nai buvo prismirdęs gazoli
no dūmų. -Jau prieš kelius 
metus mokslininkas buvęs 
pasiruošęs apleisti Sovietų 
Ru i ją, tik laukęs progos tą 
padaryti.

Kunigas Sumanė 
Gerai Uždirbti

Šv. Petro episkopalų baž
nyčios kunigas Joseph Koci 
savo parapijos archyvuose 
lado Įdomų dokumentą— 
anglų vieno kai ininko pasi
žadėjimą sumokėti bažny
čiai už kareivių sukulentą 
tvoią a: link bažryčią.

Tvca buvo kareivių su
kūrenta 1777-1778 metais, 
kada Fhiladelphija buvo 
anglų rankose.

kun. Koci ta dokumentąI c •-
pasiuntė Anglijos iždo mini- 
steriui ir sako, kad tvora 
tais laikais kaštavusi 18 do
lerių, bet už 183 metus lau
kimo reikia juk gauti palū
kanų. Skaitant po 6' > palū
kanų, skaitant palūkanas ir 
nuo nesumokėtų palūkanų, 
Anglijos iždas turėtu kuni
gui Koci sumokėti 767 mili-1
onus dolerių. Tiktai tiek.

vėl daromas bandymas.

SUSIKALBĖJO

Amerikos vyriausybė nu
tarė pasiųsti į vakarinį Ber
lyną daugiau kariuomenės 
ir sekmadienį 1,500 ameri
kiečių nuvyko Į tą miestą.

Vakarinio Berlyno gyven
tojai amerikiečius karius pa
sitiko su gėlėmis ir dėkingu
mo pareiškimais. Keli šim
tai tūkstančių berlyniečių 
sveikino amerikiečius, kaip 
geriausius bičiulius.

1,500 amerikiečių karei
vių sustiprins 5,000 ten jau 
buvusių amerikiečių karių, 
bet, žinoma, Berlynui apgin
ti tokia jėga nebūtų pakan- 

į karną. Pasiuntimas karių į 
Berlyną padarytas berlynie
čių ūpui pakelti ir parodyti 
visam pasauliui ir rusams, 
jog Amerika nemano leisti 
save išvaly ti iš Berlyno.

1 ūsai netrukdė Amerikos 
karių kelio ės iš Vakarinės 
vo: ietijos i Berlyną.

LOrFOS UNIJA
T’JRI NEMALONUMU

atstovų rūmai pradeda savo 
skirtingus įstatymus derin
ti ir vyriausybė tikisi, kad 
senato priimtas įstatymas 
bus priimtas, nors gal laikas 
ilgamečiam projektam pla
nuoti ir bus kiek sutrumpin
tas. Tas itin svarbu dabar, 
kai Pietų Amerikos kraštai 
pasirašė su JAV susitarimą 
dėl ilgametės ūkiškos pagal
bos iš mūsų krašto ir dėl vi
sokių refonnų vykdymo pas 
save.

JT Seimas Svarsto 
Bizertos Ginčą

šį pirmadienį New Yorke 
pradėjo posėdžiauti nepap
rasta Jungtirių Tautų sei
mo (asamblėjos) sesija. Ji 
buvo sušaukta Tunisui rei
kalaujant ir 54 valstybėms 
Tuniso norą parėmus.

JT seimas svarsto, kodėl 
irancūzai nesitraukia iš Bi
zertos kariškos bazės ir ko
dėl jie neįvykdė JT saugu
mo tarybos reikalavimą ati- 
.raukti savo kariuomenę 
;en, kur ji buvo prieš nese- 
iai vykusias kautynes tarp 

Tuniso ir Prancūzijos karių.
Prancūzija pranešė, kad 

,i JT seimo posėdžius boiko- 
.uos ir su to seimo nutari- 
nais nesiskaitvs.

Lee Simons, nuėjęs i Lin
coln parką Chicagoje. pa
norėjo atkreipti į save šim
panzės dėmesį, todėl jis 
pradėjo švilpauti, mėtyti 
riešutus į ją. Pagaliau bež
džionė pripažino jį esant 
jos giminaičiu ir pradėjo 
daryti taip pat. kai ir jis. ..

James Hoffa vedama ve
žikų unija šiomis dienomis 
neteko 4003 narių Cincinna- 
ti mieste. Keturi tos unijos 
lokalai atsiskyrė ir prisidėjo 
prie ADF—CIO unijų.

Uni jų vadas Meany sako, 
kad vežikų unija yra nete
kusi anie 106 tūkstančiu ra- 
rių, nors ji garsinasi narių 
skaičių padidinusi. Bet tai 
yra tik propaganda. Tikrovė 
atrodo visai kitaip.

G. Meany yra priešingas 
priėmimui vežikų unijos į 
bendrąjį unijinį judėjimą.

AGITATORIUI AUKSO 
KRYŽIUS

Brazilijos prezidentas J. 
Quadros prikabino prie Ku
bos ekonominio caro majo
ro Ernesto Guevara krūtinės 
Brazilijos aukso medali, tik 
niekas nežino už ką. Papas- 
tai kryžius duodamas už 
nuopelnus Brazilijai, bet ką 
gero Guevara padarė Bra
zilijai, to niekas nežino. Gal 

į kryžius duotas avansu už 
būsimus nuopelnus?
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Pagalba kaimynams
Uiugvajuje, Punta dėl Este mieste baigė posėdžiauti 

Amerikos respublikų konferencija, kuri paskelbė bendrą 
deklaraciją. Visos Lotynų Amerikos respublikos, išskyrus 
Kubą, ir JAV pasirašė susitarimą rimtai stoti i kovą prieš 
skurdą, neraštingumą, ūkišką atsilikimą ir socialinę ne
lygybę Pietų ir Centralinės Amerikos kraštuose.

Tai kovai JAV pasižadėjo per dešimti metų sutelkti 
mažiausiai 20 bilionų dolerių, daugumą tų lėšų duos pa
čios Jungtinės Amerikos Valstybės paskolų ir paramos pa
vidale, bet prie to reikalo bus pritrauktos ir kitos Vaka
rų valstybės ir tarptautinės finansinės institucijos.

Pietų ir Centralinės Amerikos kraštai Punta dėl 
Este deklaracijoj pasižadėjo vykdyti pas save dideles re
formas : duoti progos visiems vaikams ir net suaugusiems 
mokytis, vykdyti žemės reformą, kelti pramonę taip. kad 
naudą iš to pajustų ne tik pramonės įmonių savininkai, 
bet ir darbininkai. Šalia to, JAV pasižadėjo prisidėti prie 
Pietų ir Centralinės Amerikos gaminamųjų žaliavų kai
nų stabilizavimo.

Užsimojimai paskelbti dideli, bet kaip seksis juos 
vykdyti? Ar JAV vyriausybė galės ištesėti sutelkti mil
žiniškus kapitalus Lotynų Amerikos kraštams remti? 
Kadaise “Marshallo planui” vykdyti Amerika sukėlė 
daug bilionų dolerių, todėl ir Lotynų Amerikos ūkiui ir 
žmonių gerbūviui kelti JAV galėtų sutelkti tiek pat kapi
talų, bet tikrumo dar nėra, ar kongresas pritars vyriausy
bės planams ir patvirtins Punta dėl Este programos vyk-

AR MUSĖS PLATINA VAIKŲ PARALYŽIŲ

> ale universiteto mokslininkai tyrė, ar musės platina 
vaiku parai..žiu ir kitas ligas sukeliančius virusus, čia 
matome musę. kuri maitinama skiediniu, kuriame yra 
\isusu. Vėliau ji bus tiriama, ar virusę joje padaugė
jo. Jei taip. tai ji lakiodama gali ligą platinti. Jau yra 
patirta, kad vaiky paralyžiaus virusai muselėje Besi
daugina tiek. kad ji būtu tos ligos svarbus platintojas.

Kas savaite
lavonai, abu lietuviai — Ka
zimieras Lažintkas . ir Pra
nas Nagreckis, — kurie ilsisi 

1 Chicagoj, lietuvių sv. Kazi
miero kapuose,— ten gimė

i ir ligi šiandien išaugo Į____________________
■milžinišką Amelgameitų u- Berlyno krizėi • ’
niJ3- ....................... Berlyno krizė bręsta gal i

Darbdavio idiotiškai žiau- nevisai “pagal planą,” bet
rus elgesys su savo alginiais maždaug taip, kaip numaty- 
vergais užžiebė jų krūtinė- ta Rusai, nebepakęsdami

_________________ )
munistuojančio režimo va
du, kad jis Įeitų į centralinę 
di, susitarė su Gizenga, ko- 
vyriausybę pirmuoju vice
premjeru. Gizenga sutikęs, 
bet su sąlyga, kad visa vy-se kerštą ir vaizduotėse ne- iytų vokiečių masinio bėgi- b.et sukad visa vy- 

j palaužiamą ryžtą vieningai mo į vakarine Vokietiją per llaus-vbe vykins nužudytojo
kovoti ligi galo. O tas galas! ĮjerĮyn^ nutarė miestą per- 
— turi būti unija, arba ne- tverti i dvi dalis ir visus ne
būti visai Pacific Laundry Hnčius bėgti vokiečius su-

Ar “visi’ Lietuvos žmo- Ką atsakys Juozas Bakšys 
, . ...... . nės “vagia”? Mes kaitą už-ii R. Mizaros barimąsi mes

dymą. Dar daugiau netikrumo kelia pačių Lotynų Ame- klausėmė vieno žmogaus, i nežinome, bet iš visko atro-
rikos kraštų ryžtumas padalyti pas save būtinus sociali- įlgaį gyvenusio kolchoze, ar.do, kad komunistai dabar j j 
nius ir ūkinius pakeitimus. Pasižadėta vykdyti taiki revo- visi vagia? Jis atsakė šitaip: Įsikando ir kandžios tol, kol
liucija, bet ar užteks įyžtumo ir noro? Juk visokios refor
mos Lotynų Amerikos kraštuose seniai jau yra reikalin
gos, bet apie jų vykdymą tik svajojama, o praktikoje ma
ža kas daroma ir mažai dar padaryta. Ar stambieji žem
valdžiai sutiks su žemės reformos vykdymu, jei jie nega- iš valdžios, tai tik todėl, kad 
lės iš jos pelnytis? Ar platybes žemių apžiojusi bažny- kitaip negali pragyventi. O 
čia sutiks dali savo turtų perleisti bežemiams ir mažaže- pavogti gali tik tie, kuriems 
miams, žemės ūkio darbininkams ir pusininkams? Ar tur- proga pasitaiko. Ir jis liū
tingieji gyventojų sluoksniai sutiks apsidėti mokesčiais, rodė daugybę pavyzdžių, 
kad galima būtų pristatyti mokyklų ir jas išlaikyti? kaip žmonės iš bolševikiškų

Tokių klausimų galima iškelti daug ir tik pats gy
venimas parodys, ar gražūs pasižadėjimai
mi, ar liks tik popieriuje surašyti. . I seka> nevisi turi progų, nevi

Amenkos vyriausybės norai ir pasimojimai yra kil- gi turi reikalingos drąsos ir
nūs. bet visiems yra aišku, kad didžiausias darbas teks apsukrumo, 
patiems Lotynų Amerikos kraštams atlikti ir jei ten ne- Liūdna yra, kad komuni- 
bus noro, JAV bilionai mažai ką tepadės. stinis režimas iš žmonių da

Marshallo plano pagalba buvo duodama Europos ro vagis. Kaltas yra režimas, 
demokratiškiems kraštams, kurie turėjo techniškų žinių
ir patyrimo ir tik buvo reikalingi finansinės pagalbos. P.
Amerikoje reikia daugiau negu tik piniginės paramos.

“Vogimas nėra lietuvių 
tautinis sportas. Jei žmonės 
kolchozuose ir dirbtuvėse 
stengiasi ką nors pavogti

vagių stengiasi savo prakai-
, " i T tu uždirbtas gėrvbes atvog-bus vykdo- . T1 • • “ z?ti. Bet ne visiems tas pasi-

APŽVALGA

kompanijos ne pėdsakų.
Bendrai, visuomenė čia 

prieš unijas, juo labiau prieš 
streikus, bet kuomet šitokis 
neteising ūmas pasireiškia 
tos visuomenės nuomonė 
greit keičiasi ir daiosi pa
lanki darbininkams. Spau
dos reporteriai buvo privers
ti rašyti i savo didlapius ir 
dėti kruvinos tragedijos 
nuotraukas.

Mes pagaminom sklandų 
atsišaukimą į visuomenę, pistai, 
kodėl streikuojame, laikraš
čiai atsisakė talpinti,bet bu
vo priversti dėti kaip apmo
kamus skelbimus ir nulupo 
arti 500 dolerių. Bet visvien 
visuomenė buvo pasiekta, 
išaiškintos konflikto prie
žastys, ir greit visuomenės 
simpatija palinko streikuo
jančių darbininkų pusėn.

laikė. Teks Berlyno miesto 
pertvėrimas yra nelegališ- 
kas, bet Maskva ir jos pasta
tyti vokiški komunistiniai 
liokajai negi paisys tokių 
menkniekių.

Berlyno pertvėrimas ir 
žlibam rodo, kad vokiečiai 
mieliau nori gyventi demo
kratiškoje Vokietijoj, negu 
komunistinėj diktatūroj. Jei 
tokio Įrodymo kam reikėjo, 
vokiečiai ji duoda, o komu- 

pertverdami miestą

Lumumbos politiką!
Abudu, Adoula ir Gizen

ga žada susidoroti su Katan
gos atsiskyrėlių Čombe ir ji 
net ginklais priversti grįžti 
Į bendrąją respubliką.

Žodžiu, vienybė yra, bet 
kokia bus tos “vienybės” po
litika, to nei Adoula, nei Gi
zenga dar nežino ir kiekvie
nas trauks Į savo pusę, kol 
prieis prie peštynių.

Neseniai skaitėme prane
šimus iš Kongo, kad tos jau
nos ir audringos valstybės 
vadams pakyrėję peštis ir 
jie nutarę bandyti gyventi

Į dvi dalis, viešai prisipaži- vienybėje. Bet Į vienybę jie 
no, kad jie negali išlaikyti eina kiekvienas su savo poli- 
konkurencijos su kapitalis- į tika, o tai reiškia, kad prie 
tiniu pasauliu ir turi rytinės į pirmos progos, kai tik JT

jis arba atsiklaups prieš juos 
ir atsiprašys, arba nusi- 
spiaus į visą tą bimbinę 
gengę. Kad bolševikai yra 
kerštingi saviškiams, kurie 
“paklysta,” tą visas svietas 
žino. štai tuoj pačioj bolše
viku “Laisvėj” kaimynas 
D. J. rašo. kad Juozas Bak- sios nakties priedangoj tapo 
šys esąs: supjaustyta ir sužalota 64

sunkvežimių (trokų) padan
gos, stiklai išgūrinti, kitokių“Worcesterietiams J. Bakšys 

yra žinomas kaip žmogus neap
sakomo skūpumo ir saumvly- 
bės, kaip nesuvaldomo sauva- 
liškumo ir ‘gabaus’ koliojimosi 

fia NrA

Nevykęs sabotažas

Trečią streiko dieną tam-

jei žmones negali iš savo 
darbo garbingai pragyven
ti ir turi dairytis, kui- ką nu-

JUOZAI, KĄ TU PADA- Kadangi -J. Bakšys Lietuvos 1 
REI ... ? žmones apskelbė vagimis, tai

priešiška Lietuvai spauda ji ap- i 
Tas Juozas, kurs -pada- ir j; garbina. .

rė,’’ yra ivorcesterietis Juo-

kariuomenė iš ten pasi
trauks, prasidės seni kivir
čai ir laimės tas, kuris grei
čiau savo priešininkus už 
gerklės pastvers.

Vokietijos gyventojus lai
kyti su lazda, kad jie nepa
bėgtų pas kapitalistus . . .

O kas toliau? Vakaių val
stybės protestavo prieš Ber
lyno miesto aklą pertveri-! ’
mą, bet protestai yra tik žo- Mikojano misija 
džiai, o todėl bolševikai jų Sovietų vyriausybės atsto* 
nepaiso. Ir kas gali pri- vas Mikojanas, tas pats, ku- 
versti komunistus Berlyno rjg lankėsi Amerikoje ir čia 
miesto kelius vėl atidaryti, paruošė dirvą ‘Dovvdo kem- 
kad žmonės galėtų laisvai pės’ dvasiai išperėti, o vė- 
keliauti iš vienos miesto da- jjau Kuboje ipiršo barzduo- 
liesikitą? čiams sovietišką kelią Ku-

niekšybių pridaryta ir tas Koks bus sekantis žygis bos reikalingom reformom, 
viskas buvo bandoma pri- Berlyno krizėje? Dėl to gir- dabar lankėsi Japonijoj ir
mesti streikuojantiems dar- dėti visokių spėliojimų. Kai bandė tą kraštą atkalbėti
bininkams. Mestai griežtai kas sako, kad komunistai į nuo kariškos

“ ' ' ir viešai pasmerkėm, kaipo vel uzolokuos Berlyno vaka-
Tai šitaip. Negiedi pagal piktą prieš uniją veiksmą, rinę dali ir nutrauks jo su-

mūsų muziką, tai tu būsi i tikslu nukreipti visuomenės sisiekimą su Vakarine Vo- 
purvą sumindžiotas, iš tavęs simpatijas prieš streikuojan- kietija. Tas yra visiškai ga- 
padarvs savvmeili. skūpuo- čius darbininkus. \ el apmo- limas daiktas, nors Chius- 
li keikūną ir ką dar? Tai tik karnų skelbimu buvo išaiš- čievas sakė, kad jis to ne-

vmnarnę

kniaukti, nudžiauti ir kitaip • pradžia, o toliau bus dar kinta, kad Amalgameitų u- 
“atsiimti savo dali” iš mas- Į gražiau. Taip, Juozai, ką tu nija nepripažįsta sabotažo, 
koliu besočių. ’ padarei? smerkiam vandalizmą ir to-

‘______ 2________________________ _____________ k;am veiksmui nėra men
kiausio pagrindo, nes kom
panija negali turėti dėl to nėIŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

A. JENKINS

, . T . ji stato didvyriu. -Jeigu taip. tai i
zas Bakšys. Jis nuvyko į Lie- labai bloga Juozai. Alsjraink

O grt-tuvą kaip “saviškis, 
žo iškrypęs iš tiesiosios lini
jos ir šiandien bolševikai čia 
prieš jį telkia savo piktus 
liežuvius ir burnojasi, kaip
tik išmano. Panašiai jie da-.^^ tojęju vagju vardu ir pa- 
rė ir su rochesteriete Zlot 
kiene, kai ji grįžusi iš Lietu-

Juozai. kur pats atsidūrei!
“Juozai...........mes norime, kad ,

parašytumei faktiškai: jeigu sa
kai. kad visi Lietuvos žmonės 
yra vagys, tai suminėk nors de-

Pirmas baras išvarytas 

—II—

Pacific Laundry komna-

i kins, nepažįsta vietinių są
lygų, nesupranta havajiečių 
-polineziečių psichologijos, 
ir kad Amalgamaitų unija 
jau nemoka streikų vesti,

nijos prezidentas Robert nes jos vadai dažniausiai 
Kiliam bandė streiką išpro 
vokuoti iš pat pradžių, kaip

vardžių. parodydamas, ką jie pa
vogė. kiek pavogė, kur pavogė,

.. , . , . , ..... nuo ko pavogė. Bet, sakau: pa-
zių dalykų apie bolševikišką raįvk 5U irodvmais. Už tai M- 
tikrovę Lietuvoje.

Prieš Juozą Bakšį i kolio
jimosi karą primiausiai išė
jo komunistų sendvičiais pe
nėtas ir honorarais akis už- 
simozojęs “rašytojas” Rojus 
Mizara, žinomas melagis ir 
lengvapėdiškas pliuškis, už 
kurio žodžių kyšo Vilniaus 
pyrago abrakas. Jis užsipuo
lė barti J. Bakšį, kam jis vi
sus Lietuvos žmonės išvadi
nęs vagimis, štai ką sako 
Vilniaus kvislingų papenė
tas Rojus “Laisvės” Nr 64:

“Kai reporteris paklausė J.
Bakšį, jeigu žmonės ten (Lie
tuvoje) gauna nedidelį, palygin-

vos papasakojo visai negra-

si vyras.

Taigi, Juozai, duok Miza
rai desėtką vardų ir pavar
džių žmonių, kurie Lietuvo
je yra ką nors pavogę ir to
kiu būdu parodyk, kad apie 
komunistų vagis turi teisin
gą supratimą.

Mizaros dūšios pageidavi
mą Juozui ne taip jau sun
ku patenkinti. Tegu Rojus 
pasiskaito “šluotos” apra
šymą apie 350 vagių, kurie 
papuošė Palangą ir reikalas 
bus baigtas. Jei Mizara su 
10 vagių pasitenkina, tai nė
ra, tur būt, nė vieno “Tie
sos” numerio, kur nebūtų iš

tik prasidėjo kolektyvinės 
sutarties derybos, kuomet 
darbininkai anaiptol dar 
nebuvo paruošti kovai ir, 
kas keisčiausia, jis buvo Įsi
vaizdavęs, kad jo darbinin
kai neis streikan, o jei ir 
išeis, tai neilgam, nes jie ne
supranta darbininkiško vie
ningumo, neseksią ir nepa
siduosią vadovauti balt- 
veidžiui unijos vadui, jo ne
klausys ir po dienos kitos 
grįš atgal darban.

Dar daugiau, darbdavys 
gerai žino, kad jo darbinin-

visokiausias p ro b 1 e m a s 
bendrai su darbdaviais de
rybose prie apskrito stalo 
išlukštena, kad unija per
daug pralobus, Įtikėjus do
leriu ir didelių sumų nemė
tys už šešių tūkstančių my
lių vietos skurdžiams šelpti.

Iš antros pusės, vietos 
darbdavių susivienijimas 
jaučiasi nepalaužiama jėga, 
nes jų kontrolėje spauda, 
radijas, televizijos ir visoks 
susisiekimo aparatas su vi
suomene. Be to, ta unija čia 
niekam nežinoma, nei men
kiausios Įtakos neturi ir už 
dienos kitos, ilgiausiai už

kai didelių šeimų duonda- savaitės, bus taip sulamdy
ta ir nustelbta, kad kol gyvi 
jie čia savo snapo nerodys.

Skaudžiai nusivylė

ti, atlyginmą, tai kaip jie pra- vardyta Rojaus pageidauja
mas skaičius vagių ir tai ne 
bet kokių, o stambių žuve- 

“Vadinasi, J. Bakšys apskel-1 lių . . . Tegu Mizara tuos 
bė Lietuvos žmones vagimis, vagis, jų vardus ir pavardes
Ligi šiol dar nieks iš apie 500 skelbia savo “Laisvėj,” kad 
užsienio lietuvių, pokario metais ir paskutinė bolševikiška 
apsilankiusių Lietuvoje, tokio davatka žinotų, kaip bolše- 
šmeižto lietuvių tautos adresu vizmas veisia vagis ir kito- 
nepaleido, apart J. Bakšio!. .. kius parazitus.

gvvena? Bakšys atsakė: 
“—Jie visi vagia!

viai, neapsakomai suvargę, 
niekam tikę skurdžiai, be
moksliai ir dauguma beraš
čiai, krūmuose it gyvulėliai 
augę visų stumdomi poline- 
ziečiai, lyg Amerikos indė
nai, krautuvėse kreditų ne
turi, tegyvena iš dienos Į 
dieną, kas i ranką, tas Į bur
ną, nei menkiausių santau
pų neturi ir ilgainiui be dar
bo ir cento negalės gyventi.

Juo labiau, dargi jis buvo 
Įsivaizdavęs, kad Amalga
maitų unija jau nusenus, 
kaip ir jų vietos vadas Jen-

! jokių nuostolių, viskas ap
drausta, tais sunkvežimiais 
niekas po miestą nevažinėja 
ir streikuotojams nebuvo nė 
menkiausio išrokavimo juos 
žaloti. Pagaliau tai ne mū
sų reikalas statyti dieną 
naktį sargybą, kad dabotų 
privatinės nuosavybės ne
liečiamybę.

Antrą streiko savaitę po
licijos seržantas Smith tele
fonu pašaukė unijos raštinę 
ir pranešė, kad streikininkų 
eilėse, piketo linijose, pasi
rodė negeistinų tipų, Įtaria
mų gaivalų, kurie nieko 
bendro su streiku neturi ir, 
atrodo, Įvvksiąs konfliktas. 
Padėkojęs seržantui už pra
nešimą, jam patariau Įtarti
nus gaivalus areštuoti, užda
ryti kalėjiman ir raktus nu
mesti Pacifikan. Taip ir 
laikraščiuose nuskambėjo.

Darbdavių susivienijimas 
su savo kolega Pacific kom
panijos prezidentu 'Kiliam 
baisiai nusivylė. Amalga
meitų unija pasirodė nei nu
senus, nei šykšti, darbinin
kų vieningumas nepalaužia
mas, niekas nebūna alkanas, 
patys streikuojantieji pasi-

Antrą streiko dieną, kuo
met šio streiko eilinis vadas 
John Kyslowski gulėjo be renka iš krautuvių, ką tik 
žado permuštas ant šaligat- nori, patys gaminasi ir val- 
vio, kol atvyko greitoji pa- go, kas kiek nori du sykiu 
gelba ir nugabeno Į ligoninę, kasdien. Gi trečią savaitę 
šių žodžių autoriui prisimi- unija pradėjo dar mokėti 
nė tas istorinis vaizdas ir pašalpas po 20 dolerių kiek- 
laikotarpis, kai Amalgamei- vienam, ir pačių streikuo
tų unija gimė kovos bango- jančių apskaičiavimu, jie 
se, 1910 m., Chicagoje, kur streikuodami gauna daugiau 
taipgi ant gatvės gulėjo du iš Amalgameitų unijos, negu

darys. Tikėk jo žodžiams!
Komunistai gali ir ką ki

tą prasimanyti. Berlynas 
yra jų apsuptas, o todėl vi
soki iniciatyva nemalonu
mams daryti yra jų rankose. 
Neabejokim, kad jie ką nors 
sugalvos.

Jungtinėse Tautose
Šį pirmadienį pradeda po

sėdžiauti Jungtinių Tautų 
seimo nepaprasta sesija. Jos 
darbų tvarkoje yra Tuniso 
skundas prieš Prancūziją 
dėl Bizertos kariškos bazės.

Kadangi dabar visi kalba 
ir galvoja apie Berlyną, tai 
Bizerta nelabai ką Įdomau
ja, bet Tunisas nutarė ban
dyti skųstis, ir 52 valstybės 
parėmė reikalavimą, kad JT 
seimas susirinktų i nepapra
stą sesiją.

Amerikos laikysena toje 
nepaprastoje sesijoje bus 
Įdomu stebėti—ar jos dele
gatai balsuos su Tunisu ir 
kitomis Tunisą remiančio
mis valstybėmis, ar susilai
kys balsavime? Pagal Ame
rikos vyriausybės manymą, 
nepaprasta sesija iš viso yra 
nereikalinga, nes ginčą ge
riausiai išspręstų prancūzų 
ir tunisiečių tiesioginės de
rybos. Bet kartą klausimas 
iškilo, reikės ką nors sakyti 
ir kaip nors balsuoti.

Kongo vienybė

atkalbėti 
sąjungos su

Amerika.
Japonai laukė, kad Miko

janas siūlys prekybos mai
nus, bet apsivylė. Mikojanas 
atvežė “Įspėjimą,” kad jei
gu japonai nenutrauks savo 
kariškos sąjungos su JAV, 
jie gali paragauti rusiškų 
atominių bombų . . .

Ar buvo reikalo Mikoja- 
nui dėl to važiuoti i Japoni
ją? Savo Įspėjimą jis ir pats 
Nikita galėjo ir laišku pa
siųsti ir jau yra siuntę. Gąs
dinimas žodžiais japonų ne
įtikino, kaip jų neįtikino nė 
baidymai laiškais. O biznio 
reikalai kaip buvo neišspręs
ti, taip, rodos, ir paliko.

Sovietų Rusija nepavarg- 
dama siuntinėja “įspėjimus” 
visoms NATO mažesnėms 
valstybėms ir vis primena, 
kad bet koks susidėjimas su 
Amerika skaudžiai atsirūgs 
toms valstybėms. Tokį tik 
biznį Mikojanas ir japonam 
tesugebėjo nuvežti. Japonai 
mano, kad tokius daly
kus jie sugeba ir patys be 
Mikojano patarimų nuspręs
ti.

Dr. Kločko
Pereitą savaitę iš vienos 

rasų mokslininkų delegaci
jos Kanadoje pabėgo mok
slininkas chemikas dr. M. 
A. Kločko. Pabėgo jis kaip 
savo laiku Guzenko—nuėjo 
Į policiją ir paprašė apsau
gos ir teisės pasilikti Kana
doje.

Sovietų diplomatai bandė 
dr. Kločko perkalbėti, kad 
jis “susiprastų” ir grįžtų Į 
Sovietiją, bet mokslininkas

Kongo respublikoje pri- pasisakė esąs jau susipra- 
eita vienybės. Bent taip pra- tęs ir Į Maskoliją gręžti ne
neša spaudos agentūros. Vy- panorėjo. Tada tie patys di- 
riausybės vadas Adoula, gir- plomatai paskelbė, kad dr.

Kločko nėra joks mokslinin-
, , . , . kas, o šiaip sau eilinė bOty-

dirbdami gaudavo is Pači- bė. .. Jei bėga, tai fe! 
fic Laundry kompanijos. y

(Bus daugiau) _ _ . . J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS I 

!
,nė, Rožė Jušinskienė, Ona

... . .... Rakauskienė, M. Dvareckie-Atostogu metas baigiasi. . , , ’ , . , .v • . i - • u ne suka galvas, kaip valgiusDaugelis vietos veikėjų bu- , , . . K . .& TA , .-i kuo skaniausiai pagaminti.vo pradingę. Dabar kai ku-, o . 1. • . -j- i- • Bankete jau pasižadėjone jų jau pasirodė saules , ... eT a . --j i u-, būti SLA Centro iždo globe-nudegintais veidais. Jau ma- . , o. D . ,.fe. a.. . .a. , jas adv. Steponas Briedis.
1Pakviesta ir Centro sekreto-1‘U Svikią, K Zu.li, M. Ze- iž Kvaronien6 da, 

ma.ta.ti .r kt | Aleksandlas Caplikas < Bo.
\ ladas ir Ona Jankaus- SĮOnc> Bronius Vedeikis iš 

kai atsiuntė laiškeli net iš Hartfordo, inž. S. Būdvytis 
Kalifornijos. »su šeima, Antanas An-

Bet daug kas neatsitraukė driulionis žada pilną auto- 
nuo savo kasdieninio darbo, busą svečių iš Bostono at- 
kaip, pavyzdžiui, V. Mitri- vežti.

Baigiasi atostogos

kas, J. Dvareckas, J. šala
viejus, A. Tomkus ir kt. Ir

Kuopos nariai ’ Dirveliai 
gros ir dainuos, bus ir dau-

jūsų bendradarbis neturėjo giau Įdomių dalykų, 
progos išvykti ilgesniam i Vytauto parką nesunku 
laikui ir pasitenkino aplan-;suraSĮk visų pusių važiuo- 
kvdamas didžiuosius pikni-! jant> privažiavę 12 kelią 
kus. J tarp Auburn ir Worcesterio,
SLA 4-sios apskr. gegužinėj Wonder Maket rasite

_ .... „ . _ įSvvord Street, ją pavažiavę
Rugpiūčio 6 d., sūnaus ^5^ po dešinei Woodland 

Juozo vežami, aš su savo Rd, sukti | dešinę iki Vy- 
“šonkauliu ir Vincas Mitn- tauto ko
kas su savo žmonele buvo

TELEVIZIJA KARVIŲ TVARTE

3ramptono (Kanadoje) ūkininkas John B Ii karvių tvarte pastatė televizijos apa
ratą. nes, jis tvirtina, televizijos žiūrėdamos karvės duoda daugiau pieno.

NEW YORK, N. Y.

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
KVIEČIA J 

LIETUVIŲ DIENĄ
sys Baranauskas - Baras. 
Tautinius šokius šoks 6-ios 
šokėjų grupės: Montrealio, 

Rugsėjo 2 d. Montrealy Hamiltono, Toronto, Ro- 
prasideda Kanados Lietu- chesterio ir dvi Čikagos šo- 
vių Diena. Jos komitetas kėjų grupės. Šokiams gros 
plačiai išsiuntinėjo kvieti- specialiai Lietu ių Dienai 
mą, kuriame tarp kitko rašo- muziko Zigmo Lapino suor

ganizuotas liaudies instru
mentų orkestras. Akto kal
bos truks tiktai apie 30 mi-

me nuvykę Į SLA 4-sios ap
skrities gegužinę Waterbu- 
ry, Conn.

Nesigailėjau, kad ten nu
vykau, nes sutikau daug ma
lonių draugu ir pažįstamų 
net iš jaunystės dienų. Kai 
kuriuos jų suminėsiu: Ke
leivio skaitytoją Jurgi Skin- 
zeiį iš Bristol, Conn., Kastą 
Valiūną iš Nevv Britain, 
Conn., Vincą Alksninį, se
niai matytą žymų veikėją 
Tomą Matą, Bronių Vedei- 
ki, Motiejų Kvaraciejų, M.

ninmic fino Piininclrmrui 
rvuvmoįviviivi

Juozą Marčiulionį, Juozą 
Bujauską, Juozą Radzevi
čių, 4-sios apskr. pirm. J. 
Kasperavičių, Juozą Čepu- 
kaitį, Juozą Andriukonį, 
Kazimierą Vadišių, Marijo
ną Chizienę iš Mancheste- 
rio, Conn. Ten sutikau ir 
Juozą Radžiu su žmonele, 
plačiai žinomus Worcesterio 
apylinkėje.

Buvo puiki diena, buvo 
malonu važiuoti per Con
necticut valstijos gražius 
laukus (Nuo Worcesterio 
iki Waterbuno 94 mylios).

Bepigu Connecticut vals
tijos žmonėm piknikauti, 
kad ten sekmadieniais gali
ma ir šokti,todėl į piknikus 
suplaukia nemažai jaunų 
ir senų. Ten įprasta už įėji
mą imti 50 centų.
SLA 57 kp. ruošias banketui

Savo banketui Susivieni
jimo 75 metų sukakčiai pa
minėti kuopa uoliai ruošia
si. Banketas bus i-ugsėjo 17 
d. Banketo šeimininkės: Ju
lė Lendraitienė, M. Mitrikie-

Iškėlė kun. J. Jutkevičių
Lietuviškiausias Worces- 

terio kunigas Jonas Jutkevi
čius, šv. Kazimiero parapi 
pijos vikaras, iškeltas į 
Athol, Mass., klebonu. Jis 
čia gimęs, bet gražiai lietu 
viškai kalba, buvo drąsus 
lietuviškų reikalų gynėjas. 
Su juo teko nekartą dirbti 
ir visuomet būdavo galima 
susikalbėti.

Sėkmės jam naujose pa
reigose.

Kito* naujienos

Pas Juozą ir Kristiną Ša
laviejus svečiuojasi giminai
tis Kazimieras Šalaviejus iš
Pittstono, Pa.* * *

Rugpiūčio 11 d. Juozas ir
Kristina Šalaviejai minėjo
savo vedybinio gyvenimo
21 metų sukaktį.* * *

Rugpiūčio 18 d. 11 vai. 
{oficialiai atidarytas per mie
stą naujas šešių eilių kelias 
(Expressway). Dabar nuo 
Bosniham aikštės arba Cam- 
bridge gatvės iki Belmonto 
gatvės—Lincoln aikštės ga
li nuvažiuoti per 2 su pu
se minučių.

Vadinasi, kur buvo daug 
gražių lietuvišku sodybų ir 
Lietuvių Piliečių Klubas, da
bar kaip padūkę laksto au
tomobiliai.

J. Krasinskas

Žmonėm* duos maistą 
nemokamai

Vietos laikraščiai paskel
bė Labdarybės Departa
mento pranešimą, kad su 
pradžia iirgsėjo mėnesio 
New Yorko gyventojams

NUOŠIRDI PADĖKA priežasčių 1959 m. mirė 
--------  915.61 C žmonių, tai yra

Mūsų sūnaus Henry .John 55' < visų mirusių.

ma:
“Visi atvykusieji Montre

alyje turės tikrai puikų sa
vaitgalį. šeštadienį, rugsė
jo 2 dieną, dienos metu, ga
lės dalyvauti Meno parodoje 
(1450 rue de Seve), sporto 
žaidynėse — stalo teniso ir 
šachmatų Aušros Vartų sa
lėje (1465 rue de Seve), 
krepšinio ir kt.

“Šeštadienio vakare bus 
didžiulis subuvimas — ba
lius Hutchison Street 7220, 
kur yra pasamdytos 3 salės 
vienoje vietoje. Dvi jų skir
tos jaunimui ir viena vyres
niems. šokiams groti pa
samdyti du orkestrai, čia 
bus Montrealio prezidiumo

nucių, gi koncertas bus di
delis, įvairus ir įspūdingas.

"Lietuvai ir lietuvybei vi
sos mūsų jaunimo ir vyres
niųjų pastangos! Savo atsi
lankymu Aštuntoje Lietu
vių Dienoje parodysime so
lidarumą lietuvybei, drau
gystei ir vienvuei.“

ir Czaricki vestuvių pokyly Antrasis nelabasis via vė- pn-mininlto Alberto Norke- 
liepos 8 d. Govemor House žvs, kuris į kapus tais me-Į liūno pasveikinimo žodis, 
Bostone dalyvavo virš 200 tais nuvalė 2o9.090. veiks bufetas su gėrimais,
asmenų. Jų tarpe buvo gimi- To paties komiteto duo-; ^us ioterija. ir šokiai, 
nės: Dr. B. L. Pacela su žmo- menimis 1959 m. buvo psi-! “jaunimui numatoma
na Terese, duktė Karen ir chinių ligonių 17 milionų,

, -a r 4. eicnnAAAA Bemard Jr., dr. C. Angel su širdies ir apytakos ligomisbus tedalmte $18,000,000 žmQna Va]erija h. se,.gančių u mil 900 tūks.
T nemokamai.; A]berta Doma|akas, P. ir E. tanėių, tiek pat artritikų ir

Bįb duodama skardinėse su-!KaIvynaj_ w h. B reumatikų, ausų ligonių 6
dėta negendanti mėsa, tau- kai Vyt0 g j,, g Shlakiai. mil., diabetiku pusantro mi- 
kat, sviestas, kausimai imi-Į A im< draugai: j. į,, j. |iono. vėžiu ' sergančių - 
tei ir kiti maisto produkte..; Savuljoniai A/ir A Alek. ^.OOO tt.
illoicfn dohmmn etntvc rvnc 7

- nos, J. ir A. Grigaliūnai, L.
Laukaitienė, A. Billa, E. irE.
Billos ir duktė M. I. Billienė,

Maisto dalinimo stotys bus 
atidarytos penkiose did- i 
miesčio dalyse. Nemokamą 
maišia gaus bedarbiai, pa
bėgusieji ir beturčiai.

Lietuviai, kurie turite tei
sę to maisto gauti, įsiregist
ruokite. Informacijų gausite

u. ir Lį. rsuiauKal, K. Kario- 
naitė ir A. Ašmegienė.

BRETHERN, MICH.

i Sunkiai serga V. Ukrienė.
Dėl įvairių aplinkybių po- Keleivio sena skaitytoja. Ji

kyly negalėjo dalyvauti, bet pagui(iyta Onekama lgoni-
.- • • i • , -a. • . .atsiuntė gražių dovanų h’inėie I inkiu ligonei greitai1S pohcminkų n-kitų miesto nuo.irdži- !inkėjiml}. Jo?neJe- L,nR,U ,,g°nel greKa‘
pareigūnų.

Politinė ruja 
jau prasidėjo

Šiais metais bus New Yor
ko miesto majoro ir kitų

, oasveikti.
seph J. Pečiulka, Jonas ir 
Bronė Sakavičiai, Paul ir M. Į
Karpavičiai, W. ir E. Petke- „ .
vičiai, J. ir J. Damalakiai-^LJETUVI 
aviacijos karininkas Albert PREMIJAVO LIETUVJ

A. P.

iu- • T • j - • * Truchin su žmona Ieva. R.valdininku rinkimai. Mies-'^. ... , n. T- o -v iCicarelh, dr. R. Cicarelli Jr., tas, turintis virs 8 milionų;, . ,T ’ . .... T ._ __ . •....... .__ •___ J. ir N. Shlakiai ir J ir M.gyventojų, vra tarsi nemaža!,;. , * * 
™btyW y-

Demokratų partijos kan
didatu yra Levitt, o jo opo
nentu—republikonas Lef- 
kowitz ir dabartinis majoras 
Wagneris (demokratas). 
Prieš rinkimus visuomet 
stengiamasi iškelti visokių 
negerovių.

Dabar didelis skandalas 
kilo mokyklų skyriuose. Gu-

Pakalbinkim draugu., i bernaterius Rockfelleris 
saukia specialų valstijos le- 

žįstamus ir kaimynu* užsisa- !gistratūros posėdį šiam 
kyti “Keleivį.” šiemet kai
na dar tik $4.00 metam*.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyvroodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną danf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškąs; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neiimatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės ialtinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais pavsikateis.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusieins knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

klausimui svarstyti. Majoras 
Wagneris visą mokyklų ta
rybą varo iš pareigų pir
miau, negu valstija bet kokį 
sprendimą padarys šiuo 
klausiniu.

Pasiruošimas būsimai 
pasaulinei parodai

Pasaulinė paroda New 
Yorke bus 1964 metais, bet 
jai ruošiamasi pilnu tempu. 
Lankytojų numatoma keli 
milionai iš viso pasaulio. 
Nevv Yorkas ruošiasi visus 
gražiai priimti. Vien tik 
miesto ribose Į parodą tin
kamam nuvažiavimui pa- 
raošti planuojama išleisti 
apie 200 milionų dolerių.

K. Žemaitis

Nuoširdžiai dėkojame 
siems, kurie dalyvavo prieš- 
vestuvmame pokyly ir Ves
tuvinėj puotoj. Ačiū vi
siems !

Matthew ir Anna 
Stakioniai-iStonre

Lavvrence, Mass.

NEW YORK TIMES
ATSAKYMO NEDĖJO
Į C . L . Sulzbergerio 

straipsnį, kuriame jis siūlė 
už sovietų naujas garantijas 
Berlynui pripažinti Pabalti
jo valstybių okupaciją, atsi
liepė Trijų Pabaltijo Vals
tybių Laisvės Komitetų pir
mininkai ir Amerikos Lie
tuvių Taryba, bet jų atsaky
mų Sulzbergeriui redakcija 
nespausdino.

ŽMONIV AMŽIUS 
VIS ILGĖJA

VI-

-KELEIVIS” 
So. 27, Masa. JI

lengvo pobūdžio progra
ma, kuri po sporto žaidynių 
leistų atsigaivinti ir gražiai i 
nusiteikti.

“Sekmadienį, rugsėjo 3

MIAMI. FLA.

Kaip sekr-iūdienius 
praleidžiame

Lietuvių Klubo .darželyj 
sekmadieniais už dolerį gali 
gardaus pagal E. Kadsel 
ii- E. VerbeLenės receptus, 
kugelio pavalgyti, šalto alu
čio atsigerti, maloniai su 
draugais ir pažįstamais įvai
rius klausimus panagrinėti.

Kugelis p"*tinka 
ir milionieriams

Petras Bukis, kuris dirba 
milior.ieriu Bath Club Mia-

dieną 11 vai. 30 min., punk- mi Beach, pasigyrė vvriau- 
tualiai, Verduno Auditori- šiam virėjui, kad eina i Lie- 
joje (4110 LaSalle Boule- tuvių Klubą kugelio valgyti, 
vard, Verdun) — iškilmin- Bukio viršininkas susidomė- 
gos pamaldos katalikams ir jo tuo valgiu ir paprašė jam 
abiejų Montrealio lietuvių jo atnešti.
parapijų visiems svečiams, p. Bukis mielai tai padarė 
atvykusiems iš kitur į Lietu- ir dabar skundžiasi’, kad 
vių Dieną, o evangelikams daugiau darbo užsikrovė, 
pamaldos Evangelikų baž- nes daug klubo narių reika- 
nyčioje (3594 Jeanne Man- Jauja *’Lithuanian kugelis“, 
ce). Katalikų pamaldose da- p. Bukis kugelio receptą 
lyvaus atvykstąs iš Romos į gavo iš E. Kadselienės ir 
prelatas L. Tulaba ir M ont- E. Verbelienės, kurios yra 
realio kardinolas Paul Emil didelės kugelio specialistės. 
Leger. Mišių metu giedos

Prancūzų akademija pa
skyrė Jurgiui Baltrušaičiui 
premiją už jo naujausią vei
kalą “Reveils et Prodiges.” 
T ai yra pirmas lietuvis, ku
ris gavo tos akademijos 
premiją.

Jurgis Baltrušaitis yra po
eto Jurgio Baltrtišaičio, ilga
mečio Lietuvos atstovo Ma
skvoje. mirusio 1944 metais, 
sūnus. Nuo 1931 iki 1939 
m. jis Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune dėstė meno 
istoriją. Kauno universitetas 
1939 m. yra išleidęs jo Vi
suotinę meno istoriją.

Prancūzų kalba jis irgi 
vra parašęs eilę knygų.

KAS DARYTI SENAM?

choras ir solistai.
“Ilgai netrukus po pa

maldų, 2 vai. po pietų, toje 
pat auditorijoje įvyks Ak- 
as-Koncertas, kurio solistai 
:>us Lietuvos operos sol. Elz
bieta Kardelienė ir Čikagos 
ietuvių operos solistas Sta-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Paskelbti duomenys rodo, 
kad JAV gyventojų amžiaus 
vidurkis yra 69.7 metai.o 
1943 metais jis tebuvo 63.3 
metai. Vadinasi, per tuos 
keliolika metų pailgėjo net 
daugau kaip 6 metais.

JAV Sveikatos Komitetas 
sako, kad šio krašto žmonių 
pirmasis žudytojas yra arte-'

Geras žmogus negreit kitus ’ ^jų sukietėjimas ir kitos 
nedorais palaiko, o nedoras -tuoj širdies ir kraujo apytakos 

sutrikimo ligos, nes dėl tų

Buvęs prezidentas Her
bert Hoover, kuris rugpiūčio 
9 d. minėjo 87 metų sukak
ti ir tebėra darbingas, pa
reiškė, kad ir senatvėje pa
tenkinamai gyventi tėra vie 
nas kelias—kuo nors užsi
imti.

'.umiu

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, 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 NEGRĮŽ T A Į
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

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

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premi jų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j

Bus Sandaros gegužinė
Rugsėjo 10 d. 4 vai. po

piet Lietuvių Piliečių Klubo 
daržely bus Sandaros 52 
kuopos gegužinė. Joje bus 
gardžių valgių ir alučio, 
kiek tik kas norės.

Visi prašomi nepamiršti 
rugsėjo 10 d. ir dalyvauti 
sandariečių gegužinėj.

Klubas rengs paskaitą
Lietuvių Piliečių Klubo 

į-ugpiūčio susirinkimą atida
rė pinn. Antanas Kadsel, 
protokolą p o i s kaitė V. 
Krau., apie k’ubo firansus 
pranešė fin. sekr. E. Verbe- 
lienė. Iš pranešimo sužino
jom, kad klubas turi gry
nais apie $10.G00.

Nutarta surengti paskaitą 
tema, kaip komunistai pa
vergia liaudį.

Klubas Įsigijo 12 naujų 
gražių stalu.

L. J.Stasiulis

NEW HAVEN, CONN.

Ant. Baranauskas.

SOPHIE BARČUS •
RADIJO VALANDA 

Visos prnsrramoM iš WOPA,
1190 kil. AM 102-7 FM 

Ka-dirn: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 eal. ryto.

Aeštadienj ir sekmadieni
nuo 8:30 iki 9:30 rai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. r,
Tel.: HEmloek 4-2413 

7159 AVĖ.B 636 Broadway, So. Boston
27, Mass.

Sandaros apskr. gegužinė
Sandaros 2-oji apskritis 

sekmadienį, ru rpiūčio 27 d. 
Lietuviu salėje 231 Front 
St.) rengia 47 metų sukak
ties gegužinę. Pradžia 12 
valandą.

šokius grieš geras orke
stras. Rengėjai kviečia vi
sus dalyvauti. Jie žala visus 
maloniai pasitikti ir rūpin
tis, kad visiems—seniems ir 
jauniems—būtų malonu ir 
idomu.
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Minėjo Kauno 
"išlaisvinimą“

(E) Rugpiūčio 1 d. Lie
tuvoje minėta 17-toji sukak
tis nuo Kauno "išlaisvini
mo“. V ilniaus radijas paste-

mūsų buitis taps dar gra
žesnė...

Programa ir nemokami 
vaistai

(E) Visų profesijų žmo
nės Lietuvoje per radiją 

bėjo, kad Kaune pertą lai- susijaudinę sa\onuo- 
ką ivvkę daug pakitimų, i ™nę apie programą, apie 
miestas tapęs vienas tam_ j pasakišką ateities gy venimą 
Liaus ų respublikos pramo
nės centru.

Faminėjo "saulės” 
atgabenimą Lietuvon

i agal radiją rugpiūčio 2 d. 
Vilniaus 4-sios ligoninės 
vyr. gyd. V. Baitaitis paste
bėjo, kad šiuo metu Lietu
voje veikia 302 ligoninių 
tipo gydymo Įstaigos. Jis 
susižavėjo, patyręs, kad par
tijos programa numato ne
mokamą gydymą ne tik li- 

! goninėse.bet ir sanatorijose

laišku, yra, bet jos negyvena 
įsu atėjūnu Ivanilovu ar jam 
{panašiu ir dėl to veltui ku
rorto negauna.

Ką tas atėjūnas statė?
Paskelbtas rugpiūčio 10d. 

Įsakas "už ilgameti ir ne
priekaištingą darbą statybos 
srityje, ryšium su gimimo 
šešiasdešimtosiomis metinė
mis, apdovanoti drg. Ufim-; 
eevą Konstantiną Lietuvos 
TSR Aukščiausios Taiybos 
Prezidiumo Garbės raštu“.

(E > Rugpiūčio 3 d. Lie
tuvoje minėta kita sukaktis 
— sukako 21 metai, kai 
Maskvoje susirinkusi Aukš
čiausioji taryba patenkino, įr svarbiausia, kada, gū di, 
liaudies seimo prašymą, pri- vaistinėse bus galima iki so- 
ėmė Lietuvą i sąjunginių ^iai įsigyti nemokamai vais

tų... Programa, girdi, Įga-respublikų šeimą. Dabar 
Vilniaus radijas džiūgauda- lir.s lietuvius gydytojus pra-
rnas pranešė, kaip anuomet, gydymą pačioje ligos 
Lietuvos gyventojai sutiko pradžioje... Taigi lietuvis 
tą džiugią žinią , kaip iš gydytojas po 20 metų tikisi 
Maskvos grižo seimo dele- 'rojaus“ su gydymu ir vais-

Dujų vamzdžiai jau atvesti
Iš Dašavos (Ukrainoje) 

natūralinių degamųjų dujų; 
vamzdžiai jau pasiekė Lie
tuvos ribas. Iš Gudijos Iva-'i 
eevitių miesto dujotiekio 
atšaka tiesiama i Vilnių.

Numatyta tomis dujomis 
aprūpinti, be Vilniaus, Kau
ną, Šiaulius, Panevėžį, Uk
mergę ir eilę kitų miestų. 
Pirmon galvon bus aprūpin
tos Įvairios Įmonės ir tik 
tada gyvenamieji namai.

Nubaudė mirtimi

DIDELIS GAISRAS

> ori Dodg?, lowa. kito didelis gaisras, nukent t jo ir du 
-gniagesiai.

Labai opus klausimas

gacija. Girdi, dabar Lietuva tajs? kurį jau nuo daugelio \
tyrin tikrai laisva __ •,= i’ i_____________________  bU\O teislcamžiams tapo tikrai laisva, i metų turi visa eilė Vakarų

tikrai nepriklausoma...“ Ta-; Europos kraštų... 
čiau nė žodžiu nepaminėta' 
tai, kad 1941 m. seimo dele
gacija su Paleckiu, Gira ir 
kt. vyko parsigabenti "Sta
lino saulės“. Dabar jau mi
ni tik "saulę“... .mat, viskas kitaip. Šita su-

Sukakčiai paminėti per žinome iš "Tiesos“ Nr. 189 
"Vilniaus radiją tarė žodį išspausdinto straipsnio "By- 
Aukšč. taiybos prezidiumo la Nr. 2-469.“ 
sekretorius Naujalis. Anot Tauragės mėsos kombina- 
jo, Lietuva buvusi "silpna tas (skerdykla). Po revizijų 
nendrelė, svyravusi prieš ir tikrinimų kombinate ras- 
grasinimo žodžius...“ Anuo- tas didelis mėsos trūkumas, 
rnet ją išgelbėjo sovietinė Nurodyti kaltininkai. Briga- 
armija, ’ brolių“ parama ir į dininkui A. Vasiliauskui 
ypatingai komunistų 
jos bei vyriausy
t.ngoji politika. Kaip Įpras-Į V. Ivanilovui ir sandėlio ve

Apvogė, bet nuostolių 
nepadarė

Sunku tai Įsivaizduoti, bet 
bolševikijoj taip būna. Ten,

"T iesos“ Nr. 190 plačiai , ,
kaip Šiauliuose'ga va’ kas,ua^na

teisiami ir nubausti

J. VLKS

Kas prieš i daviai taip pat yra užintere-
Jau kuris laikas sukama ’ !u.oti veikimu,

mirtimi buvusis Joniškio po- —

su se-
I natvės susilaukusiais, dirb- 
1 ti nepajėgiančiais, i pensiją

i,. .. ..... T - išėjusiais, kas įs savo unijųlicijos virsmmkas Juozas, ? , . y
Sutkus, policininkas Jonas 
Ožalas ir Joniškio lietuvių 
aktyvistu fronto vadas Sta
nislovas Kakliauskas.

Jie buvo kaltinami už Jo
niškio valsčiaus buhalterio 
Alterio Paryžiaus, "deputa
to“ Domo Kazimieraičio,
Stačiūnų vaisė partorgo, u trfukš jr
Juozo Zubausko, tarybinio _______ ’__
darbuotojo Alfonso Kildi-
šiaus, komjaunuolio Bro-

tai jų taryboj ir valdyboj tu 
ii lygų skaičių atstovų. Vi
sus taiybos nutarimus tvar
ko jes rinkta valdyba. Vi
sus ligonių kasos reikaluspriedų prie gaunamos pensi-: ,. *. i - r veda valdybos įsunktas dijos negauna, tokiems medi- .. .

- „ ... . rektorius,emos pagalba sunkiai arba 
visai neprieinama. O senat
vėje ligos — nuolatinė vieš
nia.

niaus Stanevičiaus, Joniškio 
valse, komjaunuolių sekre-; 
toriaus Vlado Rimkevičiaus,nistų parti- trūko 7,122 klg. bekono. Bu- į 7 .7’. ybės išmin- vusiam šald^uvu vedėjui | valse, partorgo

Kaip Įpras- ; V. Ivanilovui 'ir sandėlio ve- :vllK0 r;aRcevo’ ^ORytOju 
ta. ir Naujalis teikė virtines dė jui N. Žukovui (abu aiš- "Vozo J_ona
skaičių, lygino gyvenimą, į kūs rusai > už 25,712 klg. Kltų nuzudy

Jonaičio 
ima.

pabrėžė, kad pramonė per 
36 dienas pagaminusi tiek, 
kiek buvo išleista per išti
sus 1940 metus.

Ta pačia proga per Vil
niaus radiją kalbėjęs raš.
J. Šimkus priminė Paleckio
žodžius: Lietuva nuo 1941 mas- Žodžiu, tiūkumų susi 
metų. girdi, ne silpna si- darė apskrita 406,703 rub- 
ratelė, bet galingos TS pil- ūų suma.
nateisis narys. Šimkus esąs5 V isa medžiaga atiduota 
’ be galo laimingas“ gyve- prokuratūrai. 1 o kelių me
nąs tokiu laikotarpiu, o po- , nėšių prokuroras J. Burba 

ir jo pavaduotojas L.Mažri- 
mas kapituliuoja — neran
da kaltininkų. O kadangi 
prokuratūra minėtus asme
nis nerado kaltus, tai ir 
jiems iškeltas civilinis ieški
nys buvo atmestas.

Tada kombinato vadovy-

etas J. Marcinkevičius pasa
kė "Įsimylėjęs kaip niekada 
kūjo ir piautuvo emblemą“.

Programa ir 
laiškanešių

busimas 
gyvenimas

mėsos trūkumą pateikta 
212,640.36 rublio saskaita

ji. Jos veikimo pradžioje 
vienas kitas gydytojų mėgi
no pasiskųsti ar tai dėl me
dicinos skyriaus vedė jo,ar 
jo padėjėjų veiksmų, bet, 
Rai Įsit.kino jų nešališkumu, 
liovėsi.

Kuri laika Kauno miesto* v
ligonių kasos medicinos sky
riaus vedėju buvo plačiai 
žinomas, vėliau universitete 
profesoriavęs gydytojas A. 
Garmus, čia JAV Chicagoj 
miręs. -Jo padėjėju buvo 
taip pat plačiai činomas gy
dytojas A. Matulevičius, 
prieš kelerius metus Lietu
voj miręs, Medicinos insti
tute Kaune profesoriavęs.

O kaip buvo gydytojai 
atlyginami?

AR SUPRANTAME 
PADĖTI?

(Atkelta iš 5-to psl.) ....
Bet iš šios nevilties ūkanų 

išeiti yra viltis: JAV prezi
dentas J. F. Kennedy! Šis 
vyras, kaip jis jau buvo pa
sisakęs rinkiminėj kampani
joj, JAV’ stiprybę mato jos 
žmonių ekonominio gyveni
mo tinkamame sutvarkyme. 
Todėl jo pirmieji žingsniai 
iš Baltojo Namo buvo pas
tangos užtikrinti šios šalies 
žmonėms tinkamas ekono
mines ir socialines gyveni
mo sąlygas. Nežiūrint viso
kių kliūčių prezidentas sa
vo programą siekia Įgyven
dinti ir kiekvienas žingsnis

ir visos šalies.
Prezidentas taip pat ge

rai supranta padėti ir Pietų

Abipusiu bendru susitari- pirmyn yra naujas laimėji
mu Kauno miesto ir kai ku- mas ne tik prezidento, liet 
i ios kitos ligonių kasos pasi
rinko šią atlyginimo siste
mą, plačiai Skandinavijos
bei V okietijos šalyse prakti- Amerikos kraštuose. Ten jis 
kuota. Iš ligonių kasos nario bgi siekia Įgyvendinti pla- 
mekesčių bei darbdavių ina-,taus užsimojimo programą, 
šų metinės bendros sumos; kuri tik ir gali tuos kraštus 
buvo skiriama atitinkama 
pinigų dalis gydytojų kolek
tyvui, bendradarbiaujan
čiam ligonių kasoje. Buvo
taip numatyta, kad už vizitą 
gydytojas gautų kiek ma
žiau, negu laisvoj praktikoj 
gaunama. Turėta galvoje, 

Lietuvoj ligonių kasų vei- kad besigydančių skaičius
kimas buvo suskirstytas ap- žymiai padidės. Gydysis ir 
skritimis ir didesniais mies- tie, kurie ligi šiol dėl lėšų 

.... .. tais. Tai vra kiekvienoje ap- stokos negalėjo. O be to. at
kilo sumanymas pensijų, RH . yeiRė savaranki siras ir tokių, kurie dažniau 

gonių kasa. Didesniuose pradės lankyti gydytojus be i 
miestuose buvo tokios pat svarbesnio reikalo, o vien 
savarankios savo ligonių tik sveikatos reikalu pasitar- 
kasos. ti.

fondą praplėsti ta prasme, 
kad jis apimtų ir draudimą

tai nerimtai to sumanymo 
priešininkų grindžiamas, 
kad tai būsianti "socializuo-
ta“ ar "socialistiška“ medi
cina 
kad

O kaip jos santykiavo 
su gydytojais?

Ligonių kasų

moRycojo 
ir daugelio (

Kas geriausi Lietuvos 
statytojai?

atitraukti nuo bolševikiškų 
viliojimų Į demokratiškas, 
socialinio teisingumo refor
mas, kurios tuose kraštuose 
seniai yra pribrendusios, 
bet kurių niekas nesiskubina 
vykinti. Prezidento siūlo- 
pas planas paskirti 500 mi
lionų doleriu Pietų Ameri- * £ «. 
kos ki-aštams remti buvo tik 
pradžia. Po to sekė daug 
platesnis dešimties metų už
simojimas Pietų Amerikos 
kraštus pastūmėti i reformų 
kelią ir padėti jiems sukel
ti reikalingų kapitalų toms 
reformoms vykinti.

Galima sakyti, kad prezi
dento J. F. Kennedy siūlo
mos reformos Pietų Ameri
kos kraštams yra tikriausias 
ir gal vienintelis kelias 
tiems kraštams apsaugoti 
nuo bolševizmo ir nuo Ku
bos metimosi i Sovietų “so
cializmo” giebi.

Linkėtina, kad Amerikos 
visuomenė prezidento J. F. 
Kennedy planą gerai supra
stų ir ji visokeriopai parem
tų.

JUOKAI

Gydytojai tas sąlygas pri
ėmė be jokio spaudimo iš 
šalies.

Buvo palikta pilna teisėNet nesmagu klausyti.
gZhoįnčių ToHtaikkriuS1h !Lie'U'0! tOH g‘nŽU ^Ikh,’ ;'erga"tiemS <>asiri"kti ^d-v-
- , . ! . .. . ■ jams P.ebUVO peilis po kaklu, tnia. kun IIP non. kuriuo i.a-onoiinmn inconein ’/uvruiic * e S J“'*' --''--y w

Jų veikimas isšivystė i giau- sitiki. Bendradarbiaujan- 
dų bendradarbiavimą. Vie- čių gydytojų ligonių kasoj 
niems ir kitiems nuoširdžiai buvo sudaromi sąrašai,atžv-

spaudoje rašančių žurnalis
tų tarpe.

To sumanymo didieji

įsteigimas

priešininkai tūno komerci-. parūpO sveikatos reikalai, mint kiekvieno gydytojo 
į nio di audimo^ kompanijose, Ligonių kasos su gydytojais, į specialybę. Kas tokios netu

rėjo, jo specialybė nebuvo 
atžymėta. Tas sąrašas buvo 
platinamas tarp visų kasoje 
apdraustųjų ligonių ir dirb
tuvėse viešai ant sienų iška
binamas.

Retai kas iš gydytojų at-

(senais rubliais>. Pas mėsosi Rugpiūčio 13 d. buvo dįe.' bet jų yra ir garbingoj gj dy- ten kui. huv0 galima> suda. 
kombinato darbuotoją I. na stalytojam5 pagelbti. Ta »j, P'ofesijpj. Tai tie, kurie rė kolektyvines bendradar- 

e siejevą (ligi aiskus ru- prOga daug jų tapo apdova- savo profesijos luomą iškiša biavimo sutartis. Tos sutar-
sas) u\o surastas beveik t garbės raštais ar nusi-įpriešakyje savos šalies gy- tvs apėmė sutarta gvdyto- 
90 tūkstančių rublių truku- pe,^iusio va,.du ■ ■

gy-
bendro sveikatosi ventojų

Tuo požiūriu labai idomūs reikalo.
J. Paleckio padėjėjo J. Bai-; Dideliam nusistebėjimui 
tušio (J. Paleckis važinėjasi atsirado n vienas lietuvis 
kaž kur Juodojoje jūroje, i naujakurys, Lietuvoje vos

jams atlyginimą bei kitas 
bendradarbiavimo sąlygas. 

Bendradarbiavimo sutar-

i E > —Ar jau perskaitei 
TS KP programos projektą?
Ar jau skaitei Įstatų projek- lengva ranka minėtą šu
tą? — tokie klausimai mir
guliuoja Sovietų S-gos spau
doje, per radijus. Vilniaus 
radijas su savo bendradar
biais dirba išsijuosęs, ap- 
klausinėdamas darbininkus, 
tarnautojus, kolchozininkus, 
mokslininkus. Visiems tai 
— istorinis dokumentas, ir 
risi šlovina partiją, kuri 
esanti tikra motina liaud
žiai... štai vienas Vilniaus 
vaizdelių: ankstyvą rytą 
skuba dešimtys laiškanešių.
Radijo reporteris susipa
žįsta. klausia pavardžių.

(ma nurašo i nuostolius.
Įdomu dar pažymėti, kad 

V. Ivanilovas ir N. Žukovas, 
kaip "Tiesa“ rašo, yra ko
munistai, ivanilovas vado
vavo kombinato profsąjun
gai. Ataskaitos metu darbi
ninkai nepanoro, kad susi
kompromitavęs žmogus to
liau jiems vadovautų, bet 
kompartijos rajono komite
to sekretorius F. Balčiūnas 
pasirūpino, kad V. Ivanilo- 
vas vėl liktų profsąjungos 
pirmininku.

Kaukaze ir kt.) įngpiūčio 
12 d. Įsakas. Tuo įsaku “nu
sipelniusio statybininko” 
garbės vardas suteikiamas 
•53 asmenims, iš kurių 16 
turi tokias pavardes: Ivan 
Andiiejev, Nikolaj Fedoten- 
ko, Bencijan Urich, Leiba 
rikman ir kt..

Matote kas dabai- Lietu
voje ‘“nusipelnę" statytojai. 
“Savanoriai" tebevažiuoja

Nebėra tokių masinių 
prievarta vežimų, kokie bu
vo prieš kelioliką metų, bet 
“savanoriškai” išvežamųjų 
iš Lietuvos žmonių skaičius 
ir šiandieną yra didelis. 
Skaičiuojama, kad per pas
kutiniuosius 7 metus iš Lie
tuvos i Sibirą ir kitas toli
mas Rusojos vietas yra iš
vežta mažiausiai 10,000 
.aunuoliu.

Vilniaus radijo paskelb-

! pradėjęs veretis gydytojo 
praktika ii čia tą teisę Įsigi
jęs. Jis buvo parinktas ir pa
siųstas Mashingtonan Lie
tuvoje veikusias ligonių ka
sas pamurzinti.

O kaip ligonių kasos 
tvarkėsi?

Pradėjusios veikti Lietu
voj ligonių kasos tvarkėsi 
valstybės priimtu Įstatymu. 
Įstatymas jas Įpareigojo vi
sus pramonėje dirbančius, 
Įvairiose privačiose Įstaigo
se tarnaujančius bei ama
tuose samdomus apdrausti 
ligos atsitikime. Tai yra su- 
sirgusiems apdraustiems ir 
jų šeimos nariams nemoka
mai teikti medicinos pagel- 
bą bei duoti piniginę para
mą. Ligonių kasų veikimas 
panašus i savitarpini drau
dimą, demokratiškais pra

neš vykdymui, jo priežiūrai, sisakė dirbti ligonių kasose. 
Įvairiems kilusiems nesusi- Tai tik tokie, kurie nuolatos 
pratimams spręsti buvo su- dirbo ligoninėse ar profeso- 
daiytos vadinamos bendra- riavo ir neturėjo pakanka- 
darbiavimo komisijos. Jos mai laiko privačiai prakti- 
susidėjo iš gydytojų ir ligos kai. Bet ligonių kasos na- 
kasų atstovų po lygų skaičių, iriams ir jų šeimoms nebuvo 
Kauno miesto ligonių kasos (draudžiama pasirinkti gydy- 
gydytojų reikalams at- toja, kuris ir sąrašuose

tomis žiniomis jau iki 1959 
m. Kauno politechnikos in
stitutą baigusių inžinierių 
buvo Sovietijon išsiųsta dau
giau kaip 800, taigi kas 
penktas baigusis, o Į Lietu
vą važiuoja inžinieriai iš

G šiam to ir bereikia. Pra- 
Mano pavardė —Maški- ėjusių metų pabaigoje jis 

vara. G mano —Pavlovska Įkišo i kombinatą savo sugy- 
Regina. šioji pasakoja: ventinę I. Vaičiulytę. Praėjo 
šiandien adresatams neša- Keli mėnesiai, ir pastaroji 
me istorini dokumentą, par- gavo leidimą veltui važiuoti 
tijos programa... Ją įgyven- ! Krymą atostogų. Argi .. 
dinus — Pavlovska aiškina, kombinate nėra darbinin- jRu^J?s gllurn°s- 
— žymiai pasikeis ir mūsų, kių, kurios po keletą metų TaiP ^2 nejučiomis rusi 
laiškanešių, gyvenimas. Ne- dirba ir norėtų pabuvoti 
bereikės mums skubėti sos- ni ūsų šalies pietuose, kiau
tinės gatvėmis ir vilkti naš- s’a ’ Tiesos“ koresponden
tą, o gražiai mus veš naujos t*5-
mašinos... Mūsų gyvenimas, Jam galima atsakyti, kad,

narna Lietuva.

Iš veido sviesto nesuksi.
* * *

Sūnus tėvą seka.

dais besitvarkanti. Lietuvoj 
ir visur kitur panašių kasų 
veikimas pagrįstas savival- 
dybine teise.

Visus ligonių kasų reika
lus tvarko, nuostatus leidžia 
jų narių bei darbdavių po 
lygų atstovų skaičių rinkta 
taryba. Į ligonių kasas ap
draustieji nario mokesti mo
ka gauto atlyginimo atitin
kamą procentą. Darbdaviai 
tiek pat Įneša j kasos iždą, 
kiek atskaito iš apdraustojo

stovauti buvo žymus gydy
tojas visuomenininkas,buvęs 
visų Lietuvoj seimų nariu, 
"Medicinos“ žurnalo redak
torius, Lietuvos gydytojų 
draugijos pirmininkas dr. J. 
Staugaitis. Tai Įrodymas, 
kad visi Lietuvos gydytojai 
rimtai žiūrėjo i ligonių kasų 
veikimą ii- savo atstovu pa
skyrė toki garbingą asmenį.

Visus grynai su gydymo 
reikalais susijusius nesusi
pratimus sprendė iš ivairių 
specialybių gydytojų atsto
vų sudaryta gydymo kontro
lės komisija. Į šią komisiją 
galėjo kreiptis gydytojai, 
kurie buvo nepatenkinti li
gonių kasos medicinos sky
riaus vedėjo ar jo padėjėjo 
tuo ar kitu sprendimu. Ly
giai ii- sergantieji galėjo 
kreiptis i gydymo kontrolę, 
jeigu jie turėjo koki skundą. 
Kaip viena, taip ir kita pusė 
turėjo teisę kviesti ekspertą, 
specialistą ligonių kasos 
lėšomis

Tiesą pasakius, mažiausia 
nesusipratimų turėjo gydy
mo komisija. Retai kas Į ją

nebuvo. Tada besigydan
čiam buvo sumokama pagal 
ligonių kasų taksą.

Gydytojams kasos kas 
mėnesi išmokėdavo, kas 
jiems priklausė, o šie gautą 
pinigų sumą pasiskirstyda
vo pagal vizitų skaičių. Tą 
darbą taip pat atlikdavo li
gonių kasų tarnautojai.

Taigi, Washingtone pa
skleistos ateivio lietuvio gy
dytojo šnekos, kad Lietuvo
je ligonių kasose gydytojai 
buvo rūšiuojami pagal poli
tinius Įsitikinimus, yra veiku
sio Lietuvoje socialinio 
draudimo piktas murzini
mas.

Apie gydytojų uždarbius 
ligonių kasose, apie susirgu- 
siems jų teiktą pagelbą bei 
kitus sveikatos dalykus pa
rašysim kitą kartą.

JAV per metus išgeria apie 
400 bilionu puodelių kavos, ar
ba, kitaip tarus, kiekvienam gy
ventojui per metus tenka apie 
16 svarų kavos.

* * •
kasos nario. Tuo būdu darb- kreipėsi, ypač besigydantie- Dažnai kalta ne pelė. o skylė.

Vargšas vyras
Susitiko du draugai. Vienas 

jų atrodė labai suvargęs, todėl 
antrasis ji klausia:
— Kas tau atsitiko, kad taip 
blogai atrodai?
— Žmona kalta.
— O ką ji tau daro?
— Baisi istorija... .Ji ištisomis 
denomis vaikšto iš baro Į barą, 
vakarais iš restorano i restora
ną. o naktimis iš kabareto į 
kabaretą.
— Iš tikrųjų baisi istorija.— 
pritarė draugas —Bet ko ji ten 
ieško ?
— Manęs.

NAUJAUSIOS KNYGOS

TUVĄ STATANT, Rapolo 
NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

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. Broadway,

So. Boston 27, Man.
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Pasileidau plačiais keliais dini Įėjimą — jau aprašytą 
tiltą.

Nuo vaitu i orieki ir kiek; Ar suprantame padėtį ?
(Tęsinys)

(Kelionės Įspūdžiai) . ką vamzdžiais, nutaikytais akmen mis 
N'uo tvenkinio i kaire ga- i gera* apšaudomus plotus reivinės su meni 
mašinom statyti aikštės dar Papildytais pėstininkų primenančia kinų verandas 

šautuvų ugnies lizdais. \ ie- art mutinių pastatų,tik tuo 
na bunkerių orutinė siena skirtumu, kad čia stogo 
visai stati ir be kopėčių už- kampai ne riesti, o tiesiomis 
lipti neįmanoma. Aplinkui linijomis leidžiasi žemyn.

dešinėn jau anglų 1770 m. "
statytas masyvus 2 aukštų ALEKSAS ŠEMETA

pastatas — ka- Be mažiausios abejonės tur pradėti naujas pasauli- 
meoine pastoge, I ^evyKsią siu dienų pasauli* :.ts imti nes.

le rnaš.nom staty 
(atokiai ir nuo vieno ir nuo 
kito) ant supiltos kalvelės, 
pastatytas pastovus didelis 
altorius su milžiniška vėl gi kuriaumos Dievo Motinos sto- apstas gvioviu

Įkalui ištikus, galima
k rei- Jc pagiindinė paskirtis bu- 
buvo vo — ginti vadinamąją pi an- 
viduj cūzų pili (French Castle), 

maisto apie ku ią vėliau kalbėsime.

v\ ia. Tarp altoriaus ir tven- . j .. r,• , i- j-; ; užtvindyti. Fortokin.o prie atskiro medžio u* . t- -
Krūmo pastatytos viena nuo..u
titos tolokai dvi klaosvkios. !1'?lnklų sandella1’koi,!vcla' M«l«nėje pastogėje sustaty- 
Mar.o lankymosi metu vie-!ka.leJlrc??. S?^araos !*- tos pat.ankos turėjo uždavi- 
,:a veikė. Dar toliau i kairę, l“1**?®- ,V!en“ zodz™’ !.icns' nį naikinti priešą už forto 
apie už poros šimtų jardų!“ **> kas a^ultal '*«• 1 atrankų angos - ton.

niai įvyKiai yra dideli ir p;ova prieš šių dienų tiro- 
reičiausia j.e rieda i darįnija vyksta dviem kryptimi, 

didesnius ateityje, n. s dvi paliekant nuošaliai kariško 
riešingos pasaulio galybės, susirėmimo galimybę, pažiū- 

—demokratija ir tironija'lėkime, kaip vyksta kova 
yra atsistojusios ant likimo pieš bolševizmo tironijos 
slenksčio, kur .o angoje sta- paveju ūkiškai atsilikusiuo- 
tomas klaikus k lau.-imas: i-e ki aituose. Čia verta pra
pliksime ar žūsime? (dėti nuo Kubos, kaip ryš

kioje lemtingoje valando- kiaušio pavyzdžio., 
e domoki arija, jau \ įen dėl i Iešką; t priežasčių ir ap- 
u.o gilių šaknų . y ve .tojų Imk', biu, kodėl balandžio 17

T, ’ J“T* lai ,eist k ilgiausia ištver 
nuo altoriaus, ilgas dviejų „„„„p,,,,
aukštų raudonų plytų mūri
nis namas. Tai pranciškonų

—Tegul bus pagarbinti sunki, ir jeigu ne žemaičių 
žemaičiai, Maiki, su tavo broliai latviai ir prūsai, že- 
atsakymu: ant amžių amži- maič.ai gal būtų žuvę. Maty- 
nųjų ir amen’. Į dama jiems pavojų, Žemaitė

—Tėve, geriau būtų paša- pasišaukė savo sūnų Duongi 
kius taip: garbė žemai- lr tarė: ' Tavo broliams že- 
čianis, aukštaičiams, dzū- niėje gresia pražūtis. Prasyk 
kams ir visiems geriems lie- Dievo. kad leistų juos gelbė-
tuviams’.

—Olrait, Maik, aš ant to 
soglasras. Tegul bus pagar
bintas visas mūsų narooas, 
išskyrus tik Padleckio klum
pa niją. Juk, rodos, ir mūsų 
istorijoj yra gudrių vyrų pa
rašyta :

ti. Gavus Duongiui toki 
leidimą, tą pačią dieną ant 
dargaus pasirodė nepaprasti 
ženklai: nors švietė saulė, 
tačiau visą dieną žaibavo ir 
smarkiai trankėsi dievas 
Perkūnas. Atsidarė dangus

gyvenamos patalpos ir kop
lyčia. Naktį šv. laukas ir 
altorius, apšviesti nuo vieš
kelio pusės, daro gilų misti
ni Įspūdi.

Taip atrodo šiuo metu ši 
Fatimos šventovė, kun jau 
dabar gai a gausiai lanko
ma pravažiuojančnų. At
vyksta pavienėm mašinom ir 
autobusais net ištisos eks
kursijos, tiek katalikų, tiek 
ir kitų religijų žmonių, ar
ba ir visai netikinčių, o 
šiaip, tik iš smalsumo.

Nuo čia pavažiavus dar 
apie 4 mylias, pasiekiame 
istorinį Niagaros Fortą, gu
linti ant Ontario ežero kran
to. prie Niagaros upės žio
čių.

Niagaros Fortas
Fortu vadinamas kalinis 

atsparos taškas nedidelėje 
vietoje, iš anksto stipriai Į- 
tvirtintas atsparios medžia- 
ges Įtvirtinimais savaran
kiškam gvrimuisi. Pats var
das kilęs iš lotvnu kalbos

gai, apie toros pėdų aukš
ti be pašalinės pagalbos. čio ir kokių 4 pėdų pločio, 

Jei Niagaros Fortą apves- užvožiamomis storomis mo
tume linija, tai gautume dinėmis langinėmis, paka- 
vaizdą, panašų i alebardą bintomis ant ašių pastogėje 
(Alebardas—senovinis pės- ir kilnojamomis per kelis 
tininkų ginklas: kirvis ant vagius pervertomis virvėmis, 
labai ilgo koto. Mūsų laikais Prieš šaunant atidaro tokią 
alebardais ginkluota popie- langinę, o iššovę vėl užvo- 
žiaus gvardija. Šiuo metu žia. kol prisitaiso kitam šu
tai daugiau uniforminis pa- viui. Mat, taip saugiau. Bet 
puošalas, o ne ginklas >. kad skaitytojui būtų kiek 

Į fortą Įeinama per medini aiškesnis ano meto is patran- 
tiltą, permestą per minėtą ^ų šaudymo menas, nors 
griovį, kuns, žinoma, dabar keliais žodžiais tenka su pa
yra sausas. Čia pat už tilto žindinti su pačiom patran- 
mūrinis vartų bokštas, pa- kom ir jų technika.

.aaseje, yra gy. įmesi, o ti- 
or.ija puolimo į adėtyje ir 

.įegakma nuneigti, kad puo

li. invazija Į Kubą nepavy
ko, tenka sustoti ties dviem 
klausimais: a) kur pagrin-

našus i tuos, kuriuos neretai 
matėme senuose Vokietijos 
miestuose. Sunkūs mediniai 
tašytų lentų geležimi ap
kaustyti vartai užsklendžia
mi storais mediniais skląs
čiais. Viduiyje iškirstas ne
didelis vilkelis uždaromas 
taip pat storomis geležimi

* * *

autieji iki šiol vis sį tą lai- dinė nepasisekimo priežas- 
mi. Bet is to nereikia daryti Įds ir b) kas daryti, kad dau- 
išvadas, kad puolančiųjų į gįau tokių “kubų” nebepa- 
laimėjimas yra visai tikras,isįka,totų?.
jei prieitų pne jėgų bandy- §:0 krašto viešoji opinija 
mo. Užtenka prisiminti, buvo Įsitikinusi, kad Kubos 
kad labai netolimoje praei- diktatorius yra visiškai pa- 
tyje nemažesnė tironija, po,jungtas Maskvos Įtakai ir 
visos eilės laimėjimų, buvo Kuboje Įgyvendinta komu- 
suraikinta. Toks likimas iš- rištinė santvarka su visomis 
tiktų ir dabartinę puolan-■ jaj būdingomis teroro prie- 
čiąją tironiją, jei ji bandy- menėmis. Tačiau toli gražu 
tų prie Berlyno ar kur ki- nevisas demokratinis pa-
__________________________saulis tikėjo, kad Castro re-
tranką jau parengta šauti, voliucija yra žingsnis i ko-

Patrankos buvo labai pa
prastos: dašniausia žalvari
nis, o vėlesniais laikais ir 
geležinis rąstgalis išilgai iš
gręžta skyle iki kamblio 
(ne per visą); šios skylės 
dugne iš viršaus išgręžta 
maža skvlelė vidutinio šiau-

šūviui padegdavo bambu- ^izmą jam pradėjus dra- 
kės taurelėje supiltą paraką, stlškas socialines lefoimas. 
o jam bedegant, mažuoju Nemažas skaičius pabegė- 
vamzdeliu ugnis nuteka i iš Kubos, atsidūrę sios 
didi j i ir ... bum! Šūvis. Pa- šalies prieglobstyje, tą Ku- 
degama iš tolo panašiu i ’^s subolševikinimą labai 
zakristijonu bažnyčiose nau- išgarsino ir, susiorganizavę 
dojamu degtuvu." ! laisvės kovų būrius, jie iš-

Nors patrankos su visais istojo su šūkiu: “Dabar, ar
ba niekados!”kaustytomis durelėmis pro do storamo iRi __________ _

kun sai gv bos, neatr aię akylės Taį įr bus vadinama- pinėm virvėm prie sienų pri- Laisvės ilgesys bolševikų 
durų, galėjo matyti, 'at to- $įs patrankos vamzdis —'tvirtintos, bet šūvio atatran- diktatūros kraštuose vra ži- 
kie prašosi į ei ziami. Pa ^aJ.j svarbiausioji dalis.;ka vistiek jas "šokindavo“ . nomas visam laisvajam pa
keliamojo tilto stoio& gan- j.;ambiyje> arba kaip kitur , iš vietos. Tada sukibę vyrai šauliui ir jis ypatingai buvo 
dinės, pen eitos pei dideles va(jįr ama diūtgalvje, nuo vėl pastatvdavo i "vietą“. pademonstruotas Budapešto 
Špūles, įtaisytas augstai r- .

didžiosios ožiais būdavę storom kana-

vamzdžio Į šonus yra dvi taikytojas nutaikydavo, o gatvėse, kur nelaukiant . ir 
ašys, lyg išskėstos rankos,! užtaisytojai vėl pildavo pa- nesitikint is šalies jokios rim-

įr išjojo auKso žirgu aniuo
las, kuris ilgą laiką jodine- įžodžio fortis stipius, tvirtas: vartn Har
jo tai-p debesų šen ir ten. JĮ pranc. foit. Toks yra ir Nia-r: vamzdžiui pne stovų pn- rasą, o--------- ---------------, _
ivdėjo kiti amuolai. Papa- garos Fortas. Iki 5 pėdų sto-apsu. ap^e did at , tvhtinti, kad šūvio metu ne-j dėdavo apskritą kamuolio nių buvo išvaikyta bolševi

O baravykai, Maiki, yra ge- liau visa tai išnvko ir žmo- rūmo mūro sienom keli at- Pakasaus į laivo vau ą, ste- priekin, nenuslinktų formos sviedinį (dažniausia (kine tironija ir Įsteigta tik
rrniA ™r, lr_ , „ancimrct,, ont jujj /Voin tiv ; kelias dienas crvvavusi

Kapsai, dzūkai, zanavykai, 
Vieno miško baravykai.

bokšte, ir iškištos jau kitoje
. 1—

giUMiav v bannaa lilul 
naiIIOaitU?, tos naramos. besrinkliu žmo-

kad aniuolas skiri bunkeriai apkasti sto- . ® ?a 0 .bpnl'-n" atgal arba neapsiverstų ant vieną didelį (kaip tik Į kelias dienas gyvavusi de-įiausi givbai, ka žino visas nės pamatė, ----- ------------r-------— j-j r i , i • -i—----------- »-------- ------------- ---------- * '—*- — , . . . ,svietas /. . Na, ale apie gry-1 Algis nuvarė žemvn tiršta >u žemės sluogsniu su visom (tmtl dldeh. .ketur“ampiai (šono. Mažos skylutės viršus gerklę telpa) ir tt. -mokratine respublika, kūną
bus šiandien nekalbėsime. | debesi. Ta pati vakara pas kryptim nukreiptais patran-g?balai akmĮ;n?* ikaikurių patrankų užsibai- Reikia atsiminti, kad anuo sunaikino rusiškojo barbaro 
- - =•- kad šiandien tu’vier.ą'kaimieti buvo susirin- _ itilto svoriui atsverti. Sukantis .u,. lanka,. Ta nat laisv,

kę kaimynai ir jie išgirdo,
kad lauke smarkiai sulojo'/,^- naikinti

as noriu, 
man daugiau paaiškintum, 
kaip ten dėl žemaičių kilo 
darguje vaina. Pereitą sy-

, kūmuliu ivCIaNIH ciLblIilliTLl, K<1(1 dllUO . . _ i • - j •
, , „ , ,. -’i gia lyg bambuke ir pati sky- laiku buvo šaudoma dūminiu tankai- Ta pat laisves dvasią

....... 112 iankenų, giandine, viršuje turi mažos taure- paraku kuris atvirame ore demonstravo žmones ir Lan
gais šarvuoti milžinai. Jiejsvenama akmeninių svonų,Uės išvaizda. Už jos dar kiek p0 keiį patrankų šūvių pa- kiJ°j’ kaiP ir rytinėj Vokie-

puoie 
priešus,unys, bet staigiai ir vėl nu

kįsakei, kad dėl jų buvo su-Į tilo. Tuoj gričiou įėjo elgeta buvo užsiukdį" ir
sifaitavę _ „ievai, tai as, ,r paprašė valgyti. Kai kai- juos 1>tcrio,o. ’

žemaičių!vienu galu slenka žemyn,k užpaka|f skersai vamzdį Skandindavo' visa

kaip staršas generolas, no 
lėčiau biski daugiau apie tai 
žinoti.

—Prie to, ką aš pirma 
tėvui sakiau, reikia dar pri
durti keletą dalykų. Visų 
pirma, kai Žemaitė sugrįžo 
dangun, žemėje tuoj pasi
darė netvarka. Tarp žemai
čių išnyko vienybė; jie pra
dėjo vieni kitiems pavydėti, 
pyktis, pravardžiuotis ir t. t.

—Džiūsta minut, Maik. 
Tu sakei, kad šitie trobeliai 
prasidėjo Žemaitei sugrįžus 
i dangų. O kokiu spasabu jj 
dangun sugrižo. Ar ji numi-

miečiai pradėjo iš jo tyčio 
tis, jis išsvaidė juos visus 
per duris ir langus. Jie tada 
nusprendė, kad tas elgetai^ 
yra pavojingas atėjūnas, o 
ypač kad šunys jo nebelojo. 
Todėl, kai jis užmigo, jie 
nutarė ji užmušti. Tuos jis 
sunaikino. Vėliau jis pasisa- 
.<ė žemaičiams, kad jis yra 
Duorgis, Žemaitės sūnus, 
atėjęs jiems pagelbėti ir 
viešpatauti. Žemaičiai juo 
nepatikėjo ir pakėlė maištą.

rė?

I ada jis atsivedė Žemaitės 
kariuomenę, kuri miegojo 
uždaryta viename kalne, ir 
maištą numalšino. Po to jis

Ne, tėve, nenumirė. Iš 
dangaus nusileido debesis ir 
ją gyvą nunešė aukštyn. Va
dinasi, nukeliavo stebuklin
gu būdu.

—Nu, jeigu tai buvo ste
buklas, tai turi būti teisybė, 
Maiki, ar ne?

—šito klausimo nesvars
tysime, tėve. nes kai kam 
gali nepatikti: užteks to. 
kad Žemaitei išvykus, Žemai
tijoj išnyko laimė ir pasida
rė labai daug blogo. Prasi
dėjo peštvnės. Dėlto Dievas 
liepė aniuolams nubausti že
maičius. Šveistikas ir Gabri
elius pasikvietė Pavietrę su 
Giltine, ir žmonės tuoj pra
dėjo sirgti ir mirti. Tuo tar
pu aniuolas Mykolas sukur-

kuriuos aniuolas kitu tiltą kelia aukštyn. Su-į^^
kant ratą i pnesingą pusę. ,v lai(jžs iškarpėte. Tai Ui- bekalbėti, kada buvo šaudo- 
svonal kylą aukštyn, uitas kik|jo maumuonėliSr 
leidžiasi žemyn. kuij taikintojas,

Kada čia Įsikūrė bailieji, vieną akį, nutaiko vamzdį 
man tuo tarpu nepavyko su-j-orima kryptimi. Vieni te
rasti duomenų, bet tiek yra kių vamzdžių uždėti ant 
aišku, kad šią vietą pirmie- medinių stovų ir stipriai pri- 
ji valdė ir fortą pastatė tvirtinti, o kitų patrankų 
prancūzai. Juos išstūmė ang- kamblys uždėtas ant ratų, o 
iai, o šiuos amerikiečiai. laibasis galas ant stovo. Dar 

Paskutinis prancūzų įgu- vėlesnių laikų patrankos dvi- 
los komendantas kapitonas ralis jau turi lenktą treinilą 
Francois Pušot (lietuviškai (uodegą) i žemę atremti, 

visus i būtų Fransua Pušo ). jau l aikymas buvo atliekamas 
ilgai mūsų anksčiau minėtų 5 in- taip, kaip ir paprasto šautu- 

dėnų tautų konfederacijai, ve, be jokių "gudrių“ skai- 
pavadintai irokėzais. atmin- eiavimų ir visokiais kampais 
ti šiuos vartus pavadino 5 paremtų mokslų. Tačiau už- 
tautų vartais. Jie ir šiandien laisvinąs buvo žvrniai sun- 
vadinami Gate’of the Five kesnis, negu dabartinių mo- 
Nations. dėmiųjų. Tada semdavo nu-

šiuose vartuose keliaunin- statyto dydžio kaušu paraką 
kai nusiperka bilietus ir iš statinaitės, supildavo iš 
gauna informacinę brošiū- priekio i vamzdi, užkišdavo 

kai jis ■ kai jis žemaičius paliko, pas i l ėlę — vadovą — su forto gi lūžte pakulų — kamšalu,

juos isteriojo
—Vot, Maiki, jeigu mes 

dabar turėtume toki Duon
gi, tai driskiai maskoliai 
ventoj mūsų Lietuvoj nepo-

n.avotu.£
—Jeigu žemaičių prana

ši! žodžiai pildysis, tėve, 
tai Duongis dar syki juos 
aplankys.

—O kur jis dabar?
—Legenda sako, kad jis 

danguje. Išnaikinęs 
žemaičiu priešus, jis
dar Žemaitijoj viešpatavo, 
ir ta gadynė buvo laimin
giausia. kokią žmonės buvo 
žinoję. Kai viskas buvo jau

nutarė pradėti karą prieš j sutvarkyta, nusileido debe- 
žemaičių priešus, kuriuos sis ir apsupęs Duongi nune- 
angelas Mvkolas buvo prieš
uos sukurstęs. Bet šitam ka-

šė Į dangų, kur jis dabar gy
vena pas savo motiną Že- 

rui Duongis turėjo gauti lei- maitę ir tėvą Perkūną. Bet 
.imą iš dangaus. Ii

Lokio leidimo paprašė, tarp*jucs V®1 prasidėjo visokios 
bėdos. Betgi didžiausi var
sai laukia jų dar priešakyje. 
Jie bus apsupti priešų iš visų 
pusių ir šauksis pagalbos. 

Gabrielius. Pikuolis,' Tada Duongis su Žemaite
Giltinė ir kiti leidimui buvo!gaus dievų leidimą sugrįžti 
n iežtai priešingi. Įsikišo ki- žemėn ir duoti savo žmo- 
ti šventieji ir galų gale jie nėms pagalbą. Su žaibais 
susimušė. Ilgai dievai kovė- ir perkūnijomis jiedu nuri
si. ilgai vieni kitus teriojo, ieis sunkiausioj žemaičiams 
bet vis dėlto Perkūno ir Že- valandoj ir išgelbės juos. 
maitės priešai buvo nugalė- Priešai bus nugalėti. Žemai
ti ir turėjo nusileisti. Tada čiai tada įsteigs tokią valsty- 
Duongis gavo leidimą pra- už kuria puikesnės dar 

ir ėmė mušti savo nėra pasaulyje buvę.

dievų kilo ginčas: Perkū
nas, Aukštis, Žemaitė ir ki
ti stojo už leidimą, bet 
aniuolas Mykolas, Šveisti
kas, Gabrielius. Pikuolis,

dėti karą
štė prieš žemaičius jų kai-(būgną. Tuojau iš visų pusių —Tada. Maiki. ir aš grį 
mvnus. Kova buvo ‘ labai pradėjo lėkti spamuotais šių į Plungės parapiją.

t rumbė su mažosios pilkų dūmų debesy, o ką jau 
tai- bekalbėti, kada buvo šj 
Pr° ma iš uždarų patalpų. Va- 

primerkęs dinasi, ir dūmai kliudė žmo-

bateriia u-ioj. Viltis, kad taip atsi- 
įtiks ir Kuboje paskatino
šios šalies vyriausybę remti 
kubiečių Įsiveržimą Į Kubą.

Būtų netiesa sakyti, kad
nėms energingiau veikti, iri'^^ nedavė paramos Ku-

planu ir reikiamai paaiški- o jį iki vamzdžio dugno ir 
nimais. (Kietai sugrūsdavo (Vėles-

Tuojau už vartų kairėje niais laikais parakas jau bū- 
pusėje, už žemės sankasos, davo iš anksto supilstytas į 
vadinamoji sosto įpėdinio audeklinius maišelius vie- 
baterija — Battery Dau- nam užtaisui skirtais kie- 
phir. Tuo vardu ją pavadino kiais). Grūstuvas — stora 
jau mūsų minėtas prancūzų ilga lazda, kurios kamblys 
įgulos komendantas kapito- kietai apvyniotas suktų ka-

artilerijos' ^os Įsiveržėliams. Bet nežiū- 
įrint tos paramos ir plačiai

užtatai tokios 
veiksmimgumas nebuvo la- .
bai žudantis. Bet atleiskite, išvystytos propagandos, nie- 
aš jau perdaug būsiu nukry- :<as Kubos viduje prie įsi- 
pęs į šalį. veržėlių neprisidėjo, o Ku

bos karo pajėgos labai efek
tingai įsiveržėliams pasi
priešino ir visą žygį paver
tė niekais.

JAV vyiiausybė būtų ga
lėjusi mesti savo karo jė
gas ir Kubą užkariauti, bet 
to nedarė, nes atstatymas 

raudonu Nubos demokratijos be ku
biečiu būtų tik nuogas už
kariavimas. o ne kas kita.

Patinka ar nepatinka, Ku- 
rėtu. Už šio kitas panašus bos revoliucija yra žibintas 
brolis. I dešinę nuo jų lygi būsimai revoliucijai visoje 
aikštė, bet, grumojama iš Pietų Amerikoje. Tokia re- 
abiejų bunkerių iškištų pa- -voliucija ten yra tik laiko 
tranku vamzdžiu, sukelia klausimas. Tos revoliucijos 
nejauku vaizdą. ‘ Abu šie (tusias bus išsivaduoti iš vie- 
bur kel iai apkasti iš viršaus tos didžturčių nežmoniško 
ir iš kiemo pusės storu žemės dirbančiojo žmogaus išnau- 
sluogsniu, o ant viršaus vėl dojimo ir atsikratymas nuo 
patrankos. Ir bunkeriuose JAV kanitalistų ekonominio 
ir lauke jos įvairių dydžių iu^go. Nėra jokia paslaptis, 
ir gamybų: trumjios storos kad JAV kapitalas domi- 

P . Amerikos

♦ * *
Už šio pastato tuojau pri

einame pirmąjį požeminį 
bunkeri, Į kurį nusileidžiame 
plačiais plytų mūro lai į,tais. 
Čia vėl patrankos, parako 
sandėliai, šauliam šaudymo 
angos ir tt. Ir sienos ir 
skliautuotos lubos 
plytų dvelkia amžiumi ir 
drėgme. Pasižiūrėti galima, 
bet gyventi čia niekas neno-

haubicos, ilgos lieknos toli- nu°la visose
nas F. Pouchot tuometinio napių sluogsniais arba daž-Įmo šaudymo, vidutinės valstvbėse. kaip ir Kanado-
prancūzų sosto įpėdinio gar- niausią kietai apsiūtas oda. lauko ir storos, ilgos — tvir- ie- Vpač P. Amerikoje. Štai 
bei. Jis pasiliko nepakeistas Susitvarkius su paraku, iri- tovės. Jų pajėgumas —nuo kodėl Castro ekonominės re
liginio!. Tai būdinga anų lai-linamas kamuolio formos 6 iki 32 svarų (Tokio sunku- ^onTIOS Kuboje susilaukė 
kų prancūzų kolonialinės "dėžinis sviedinys ir vėl už- mo sviedinius pajėgiančios tokios didelės simpatijos ir 
kariuomenės 5 žalvarinių grūdamas, tik jau ne kietai, nušviest nustatytą atstumą). Brazilijoj, ir Argentinoje, ir 
patrankų baterija, skirta Taria pripilama parako, daž- - . Bolivijoje bei kituose kraš-
priešui 'nušluoti“, kuris niauria smulkiai sutrinto, į Magnus tnosP
bandytų veržtis pro pagrin-.mažąją skylelę. Dabar pa- (Bus daugiau) (Nukelta į 4-tą psl.)

f
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ANTANAS TULYS

Gaidžių kova
(Tęsinys)

Tos rūšies gaidžiai pradeda kovą nevisada tuo pa
čiu stiliumi. Kai kada jie šauna vienas i kitą, tuojau pa
leisti ant žemės, arba skriste skrenda vienas pne kito, 
jei paleisti iš tolo. šieji peštukai pradėjo kovą, kaip du 
daug išgyvenę boksininkai, šaltai, nesiskubindami. Pir
ma rėžė sparną vienas aplink kitą. badėsi snapais. Ir kil
dami i orą vienas prieš kitą. iš karto netaikė smūgių. 
Bet tokia rami pradžia tęsėsi tik kelis mirksnius. Bema
tant prasidėjo pikta kova.

Kur stovi peilis prieš peilį—mirksnyje gali užgesti 
vien akys ir daugiau nebepamatyti tų brangių daiktų, ku
riuos gyvendamas mylėjo. Ir niekas nežino, kūno akys 
užsimerks pirma. Bet ir raudonasis ir baltasis nė vieno 
žvilgsnio nepasuko į tą pusę. kur paliko jų gūžta, saulė
tas kiemas, jų patelės ir ta pati išrinktoji, labiausiai pa
mėgtoji vištelė. Gal nė neatėjo į galvą, kas rėš vyrišką 
sparną apie jų mylimiausias, jei jie kris kovoje; kas jas 
vilios, grūdą radęs, kas jas Įspės, kada vanagas pasisuks 
Vilium jų kiemo.

Paleisti paukšteliai buvo dar gražesni, negu atrodė 
rankose; žvilgančios jų plunksnos buvo švelniai sudėsty
tos, suglaustos. Vienas—raudonas, žalių ir mėlynų plunk
snų pamargintas: kitas—baltas, kaip sniegas ir blizgantis, 
kaip sniegas. O jų kojos—lengvutės, galvos—greitos. 
Abudu rodė savo drąsą ir pasitikėjimą savimi. Ir saky
tum, kad jiems neiūpėjo, kas ir kam juos čia pastatė vie- i 
ną prieš kitą ir kas seks jų kruviną kovą: juoksis ir rėkaus, 
pamatę jų kraują ant piūvenų varvantį.

Pirmu bandymu jie iššoko kokį dešimtį pėdų i orą,: 
snapu ir peiliais bent pėdą vienas nuo kito; antru sykiu 
—jau arčiau, trečiu—jau paliesdami vienas kito plukns-. 
nas. Taip jie pakartojo kokį dvidešimt sykių, visad tai-; 
kydami smūgį ir saugodamiesi kirčio, vis atsiremdami 
kojomis į koją. Ir jie veikė greitai taip, kad ir akys nespė-

GERI IR TOKIE PIETOS

Jim Koss. 7 metu, ir George Lyra, 8 mėty. pabėgo iš 

vaiku prieglaudos triušio pietums sumedžioti. bet triu
šio nesugavo, o kai policija juos pagaliau surado ir par
sivežė i nuovadą, apie triušieną ir ten niekas nepasi
rūpino. triušio mėgėjai turėjo valgyti, ką jiems davė 
ir valgė su dideliu apetitu.

Kovą laimėjo baltasis gaidys.
Ir dabar viduryje arenos gulėjo du negyvi, drąsus 

kovotojai, tokie negražūs,, susivėlę ir menkučiai. Jų ma
žyčiai kūnai atrodė dar mažesni. Pirma gražiai sudėstv-

VIENIŠA ŠIRDIS
šiomis dienomis paaiškė-

jo, kad Maine valstijoj gy-
, vena savotiška tikrai “vieni- 

tos ir blizgančios jų plunksnos buvo supešiotos, suveltos, j širdis.” 
kiauju pereunktos, vietomis sustyrusios. Laimėtojas atro-' 
dė prasčiau už pralaimėjusį.

Savininkai išsinešė iš arenos užmuštus gaidžius. Ir 
: uojau įlindo į keturkampį vyras su kupina baltų piūver.ų ; .$l,0C0 užstatą. Ji kaltinama 
i intine ir užbarstė kraują, kad geriau matytųsi kitų gai- apgavusį gal 500 vyrų. 
džių ten npkritęs kraujas. M. Clark pasiskelbė "vie-

Į areną buvo atnešti kiti du peštukai, taip pat vienas; nišų širdžių” atitinkamame 
baltas, o antras randonas, ir išrodė lygiai toki pat, kaip i žurnale, kad ji esanti našlė 
:ą tik žuvusieji. Greitai prasidės kita gaidžių kova. Kaip
girdėti iš vietinių ir kaip jau patys matėme, gaidžių kova 
Ožių ten nukritęs kraujas, 
ar iš jos išnešti.

Tuo tarpu mes leidžiamės į pakalnę. Graži pakalnė, 
bet mes skubame palikti tuos rūsčius kalnus.

(Galas)

Tai 35 metų amžiaus Ma
rija C. Clark, kun suimta, 

, bet paleista iki teismo už

ir norinti vėl ištekėti. Pasiū- 
ly mų netrūko. Kai ryšiai už
simegzdavo, ji pareikšdavu- 
si. kad neturinti lėšų kelio
nei. Žinoma, pinigai būda
vo pasiunčiami, bet "vieniša 
širdis” nesiskubindavo va
žiuoti.

LAIMĖ

Laimė — tai pienės pūkelis: 
Buvo ir nėr ... ir nuskrido!! 
Stagaras jo štai prie kelio 
Supas voratinklio šydais .. .
Laimę plaštakė žydrioji 
Supa taip tyliai sparnuos, 
Pievos žiedelį bučiuoja, 
Svaigsta visa spinduliuos . . .
Laimė baltaisiais balandžiais 
Atskrenda tau prie namų, 
Nutupia tyliai palangėj— 
Nenubaidyk tiktai jos!

Janina Narūne

KAIP BAIMĘ ĮVEIKTI

gas trumpų pavadžių. Ji 
draugas ir priešas, todėl 
rime mokytis su ja susi 
roti.

1 am reikalui verta 
dėmėti šitokius dalivkus.

Nujaučiamų baimės įspė
jimų išnadojimas kaip p 
dangą apsiginti nuo ti 
pavojaus.

.prieš ju mirti, narsūs miršta
Į vieną kartą.”

Drąsiai žiūrėti į baimę ir 
sekti Emereono receptą:

. “Daryk ko bijai ir baimės 
mirtis yra užtikrinta.”

Tikėjimo jėga gali stebu
klus da’ vti. Tas gražiai yra 

-| išreikšta žodžiais: “Baimė 
beldžiasi į duris. Tikėjimas 

. jas atidaro. Ir, žiūrėk, ten 

. nieko nebuvo.

jų tylėjo, bet keli pasiskun- 
dė policijai ir tą reikalą pa
tyrinėjus, “vieniša širdis” 
buvo suimta. Jes teismas 
dar nepaskirtas.
MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas
1 Stevvart Street, 
Mossend, Bellshill 

‘ Lanarkshire, Scotland.
t

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
‘ j Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanotij kus.

Nesaugumo, pralairr
mo ar nepasisekimo baimės lvVKO sveikata. parašė *•. v. liftuva budo. .J5te?<’.no K*įįt 

.* į-r. i Tumėnienė, dausr svarbiu patarimu labai vaizdžiai ir įdomiai parašytipanaudojimas kaip botago į vaikų sveikatos klausimais. 136 psl. ................................. ■
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jo sekti. Paskui sustojo pasižiūrėti vienas Į kitą, gal nu-
sistebėti savo pentinais—ką ten prie jų pritaisė žmogus, buvo iš visų gražiausia, kurią jis šaukdavo, grūdą radęs, 
kuris juos lepino, kiaušinių tryniais lesino ir atrodė jiems ir perspėdavo, vanagą pamatęs. Aš jaučiau kad pro jo go

ar akstino didesniam pasi- 
| sekimui.

Dėmesis išmintingam ang
lų rašytojo Shakespeare pa
tarimui: ‘“Mūsų abejonės 
yra išdavikės. Dėl jų mes 
dažnai pralaimime daug ge
ro. ka galėtume laimėti, jei 

ebijotume mėginti.’’
Baimės naikinamosios jė- 

apŠRsiUgvti galima pri-

kaina $1.25

dūšią atidavęs. Jų akys stovėjo įsmeigtos vieno į kito; 
kur suko vieno galva, ten ir antro. Matyli, kad ir vienas 
ir kitas tykojo spragos smegti priešui rimtą smūgį. Bet 
gaidžiai ilgai negalvojo, negaišo: vėl kirto vienas kitam.

akis greitai lėkė jo gyvenimas, laimėtos kovos. Viskas -įmenant legendą apie Ma- 
mirksniais pralekia pro akis ir gale akyse sustoja išpeš- 1kuris ėjo į Bagdadą 5 
tais iš gyvenimo maloniais momentais. Ir jis stovi prie Pūkštančių žmonių užmušti, 
blizgančio akmenėlio ir šaukia patelę. O pavasario diena . z?vo, n a< ’ _ L...e.

vėl aštrūs peiliai tviskėjo ore, lakstė apie jų galvas ir krū- tokia graži, kad negalima kitos tokios atsiminti.
tinęs; kapojo plunksnas nuo krūtinių ir pasparnių. Ant 
piūvenų pasirodė šviežias kraujas. Baltasis gaidys, prieš navimo. Ji davė negini ženklą, kad jis ateitų pasiimti iš 
minutę buvęs baltas, kaip sniegas, dabar jau buvo raus- jos lažybų pinigus..
vas; nebemanytum, kad jis yra buvęs skaistus, kaip snie
gas. Ir jo plunksnos buvo jau nebe tvarkoje, supešiotos.

50,000. ir kada Maras buvo 
klausinėjamas, kodėl taip

Faustina nebegalėjo pakelti to baisaus gaidžio aima- arsitiko. jis paaiškino:
"Aš užmušiau 5,000, kaip 

iš anksto buvau sakęs, kiti
—Ne, ne, dar ne,—įspėjo ją šalia jos stovėjęs tas mirė iš baimės.” 

vyras.—Dar ne galas—dar gali kas atsitikti. Yra atvejų, i Pripažinti, kad senas am

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

1305 METAI. Kioro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 502 puslapiai. 
Kaina ........................................ $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). K. Žuko i- 
dornūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
be 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 gaidomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas J. Lingis. J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 326 esi.. 
kaina ........................................ $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kair.a ................... 75 Cnt.

Dar viena minutė, o gal tik pusė, ir aną mirksnį buvę kur mirštančio gaidžio paskutinis kojos spyris nukirto žius ir mirtis yra natūralus

atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

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

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1039-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ... .$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, ka:p keitėsi visuo- 
mp.vAa srantvai ka. įr įoddĮ ii 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

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
ne apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................ $2.25v

ŽEMAITĖS RAŠTAT. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina......................................... 50 Ct.

baltos, tviskančios plunksnos dabar paliko kruvinos, pur- priešą ir laimėjo, 
vinos ir suveltos. Raudonasis taip pat paliko visas supe-

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT. M Inkienė. ge-Į LIETUVIŲ KALBOS C-RAMATIKA.

ir neišvengiamas dalykas, 
todėl jų bijoti yra bergždžia

ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14 i 
psl., kaina ............................ SI .25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kair.a ............................59c. Į

NEMUNO SŪNCS. Andriau? Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.............................. $3.90.

NEMUNO SCNCi Andriaus Valu«- 
ko romano antreji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime?-’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš e'"tu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI, parašė Joną? Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

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

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

KŲDftL AS NETIKTU ) DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėm 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knyga, kieti viršai, 931 puslapis. 
Kaina ................................... $6.00.

Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pio. Kaina ................................ $1.00

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

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

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapių. Kaina .........................$2.50
KISS IN THE DARK. J. Jazmino 

anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais 82.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. 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 BOn- 
5EVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZ?,IAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū. 
nas. Kaina............................ 25 Cnt.

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

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

SENOVĖS 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

—Aš nežinau, kas galėtų būti baisesnio už tai, kas 
ledasi!— ji suriko. Paskui parodė negrui, kad tas pa 

siimtų laimėjimą iš manęs, ir nubėgo į savo automobilį.
šiotas, gal ir kruvinas, nore dėl jo indų plunksnų nema- į čia dedasi!— ji suriko. Paskui parodė negrui, kad tas pa- 11 Seriau?iai Į tai ramiai ziu-
tei kraujo.

Šlakuotu veidu moteris, kuri glėbyje laikė mažą mer
gaitę, pamačiusi varvantį kraują, pradėjo kažin kokiu gy
vulišku balsu juoktis ir šūkauti. Ją apniko isteriškas 
džiaugsmas ir malonumas. Ji tiek susijaudino, 
kad užmiršo savo kūdikį. Jos mergaitė iškrito jai iš ran
kų ir klykė po motinos kojų. O ji, ta šlakuotu veidu mote
ris, iškėlus rankas, purtydama galvą, juokėsi, pasprin
gusi šaukė: “Give’im! Kill’im!” Ir atrodė, kad ji nebu
vo iš anksto pasirinkusi gaidžio, už kuri galėtų taip dūkti. 
Atrodė, kad jei baltasis būtų pasirodęs galingegsnis, ji bū
tų taip pat isteriškai šūkavus už baltąjį.

Bet gaidžiams, žinoma, neiūpėjo žmonių džiūgavi
mai bei šališkumas. Jie kovėsi. Dabar jau abudu buvo 
labai pavargę, kovos tempą sulėtinę. Kovotojai jau retai 
bepašoko į orą, ir tai jau neaukštai. Pynėsi jų kojos. Dar 
vienas smūgis, dar dešimtis smūgių—ir baltasis gaidys 
pradėjo vaitoti. Jis vaitojo, kaip žmogus agonijoje. Išgir
dęs tokį vaitojimą, nežinodamas, iš kur jis ateina, gul
dytum galvą, kad tai žmogus.

Sužeistasis paukštelis, kiekvienu atsikvėpimu, purškė 
iš snapo kraują, gargaliavo ir jo dejavimas didėjo. Ir žmo
nių rėkavimai, juokas ir užimąs nenustelbė baisų jo vai
tojimą. Dviašmenis peilis buvo pervėręs jo plaučius. 
Paukščiui buvo sunku orą atgauti, kvėpuoti ir tai vertė 
jį vaitoti. Tai nebuvo jo skundas ar pasigailėjimo pra
šymas. Reikia spėti, kad gaidys žinojo, jog pasigailėjimo 
čia nėra.

Tas paukštelis taip pat dar nepasidavė savo priešui. 
Griuvo ir vėl kėlėsi, nors peilių kirčiai jau krito ant jo 
nugaros, jam nebegalint nuo jų gintis ir pasitraukti. Dar 
bandomi jo kirčiai lakstė aklai, nebetaikindami. Peiliai 
raižė jo nugarą, jo plunksnos žiupsniais lėkė į orą. Aš 
spėju, kad jis jau nebesirūpino šiuo žygiu ir galu, o tik 
matė akyse saulėtą savo kiemą ir tą vištaitę, kuri jam

reti.
o , . . - . ..................*1-1-11 Sąmoningai išdrįsti dary-Sunkiai sužeisti patys geriausieji peštukai, kaip kai- ti žvgi gojusį su pavojumi, 

liečiai pasakojo, paprastai esti ištraukiami iš peštynių ko- žinant, kad gyvendami, kaip 
vai nepasibaigus, kad pagydytų ir paruoštų kitai arenai, sakoma, Dievo uzpečkyj, 
arba paliktų veislei, jei peštis būtų nebetikęs. Tik pras- daug ko nustojame ir kad 
tesnieji arba dar nepaaiškėję peštukai paliekami kautis kaip A vono Dainius išsitarė: 
ligi mirties. Šį kartą gi buvo padaryta išimtis—savininkų "Bailiai daug kartų miršta 
iš anksto sutikta, kad šioji kova eitų ligi galo. Raudono
jo gaidžio savininkas to reikalavo—jisai norėjo, kad bal
tasis gaidys būtų nukautas ir paskui kalniečiai neabejo
dami pripažintų jo gaidį Erelio kalno čempionu.

Raudonasis buvo išsėmęs paskutinę savo sveikatą, 
jau nebešoko į orą ir ant baltojo nugaros. Dabar jis jau 
tik stovėjo prie sukniubusio priešo ir pamažu snapu kalio
jo baltojo galvą. Atrodė, kad ir jis pats jau nori išsitiesti 
šalia savo priešo.

Ir tada atsitiko netikėtas dalykas.
Mirštantis gaidys mostelėjo koja. Aklas jo mojis pei

liu patraukė per raudonojo gaidžio kaklą. Ir to galva, ta-' 
rytum kirviu ant kaladės kirsta, nusirito ant žemės. Jo ’ 
kūnas pašoko į orą ir taip pat krito šalia jo galvos. Tuo-. 
jau išsitiesė jo kojos, o pavargęs kūnas nurimo. Baigė už
gesti ir baltojo vaitojimas.

Savininkai priėjo prie gaidžių. Baltojo savininkas 
pristūmė savo paukštį prie raudonojo, kad tas dar kirstų 
begalviui. Baltasis gaidys trūkčiojamai pakėlė savo gal
vą ir kapštelėjo raudonajam, vos paliesdamas paskutinę 
jo plunksną. Paskui pats padėjo savo galvą ant žemės, 
tarp raudonojo kūno ir nukirstos galvos. Nutilo jo vaito
jimas. Jis mirė.

Nutilus tam klaikiam balsui, kažinkas nuslinko nuo 
dangaus. Saulė atrodė skaistesnė, oras lengvesnis, atsi
rado maloni tyla, nors žmonės smarkiai ūžė.

Kovą laimi tas, kuris kerta ar bando kirsti paskutinį
kirtį.

LEKIANTI LEIDfiT

*7—

Ji nelekia, bet fotografas 
ją taip nufotografavo. Tai 
aktorė Angelą Touhey, kuri 
vaidina labai išsigandusią 
dirbtinio voro šalygatvyje. 
Atrodo, kad aktorė lekia | 
debesis nuo nekalto voro.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 

M E. Broadwax ------ i—
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VIETINES ŽINIOS
Bostono visuomenės

Ryšium su tendencinga ir 
netikslia informacija, tilpu
sią ‘‘Keleivio” Nr 32 š.m. 
rugpiūčio 9 d., apie BSTK 
susirinkimą š. m. rugp. 2 d., 
pasirašytą “Tėvas,” prane
šame sekanti:

BS1K ryšium su staigiu 
“Žalgirio” tuntininko pakei
timu nutarę sušaukti I untui

j Tačiau ši planą Įgyvendinti i
__________ Įsutrugdė dominavimo šie-’
žiniai i BSTK laikė, kad ši laiki- ūkiančioji g* upė ir jai talki

na skautų vadovybės nege-į lankaujantis Atl. Kaj. \a-
rovė galėtų būti sutvarkvta į a' -skubotais pat-

___ • .i....... - ... ' varkvmnis ir nesiskaitvda-uždaroje skautiškoje 
moję.

sei- i

BSTK

BSTK Pirmininko 
paaiškinimas “Tėvui’

Senųjų polką Marijona Ani-! pef ta pačia radįjo stot| 
lonienė iš Abington ir Kazį- WLYN, 1360 bangos, laikas

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAl NIEJI STOVYKLAUTOJAI

Vakaro saulutei beriant paskutinius sidabrinius spindulius, “Tė
viškėlės ’ stovyklautojai, giedodami Lietuvos himną, nuleidžia 
vėliavas. Dešinėje, komendantas v. si. Augis Manomaitis ir vir
šininkas s. Mykolas Manomaitis.

Foto Romo Bričkaus

mieras Prakapas is So. Bo- sekmadieniais nuo 1:00 
stono; Jaunimo polką Diana į vhį p0 pįetų. 
Plevokaitė iš Dorchesterio
ir Henrikas Čepas iš So. Bo
stono; valso—Irena Folkie- 
nė ir Apolinaras Rudauskas 
iš So. Bostono, o tango—He- 
en Habrek iš Dorchester ir 
onas Rožėnas iš Brocktono.

Juos apdovanojo gražiomis 
dovanomis p. Emilija Rup- 
ytė-McCormack (Mass. ge. 
neralinio prokuroro Emvard 
J. McCormack, Jr., žmona), 
o prokuroras dovanojo šių1 
metų
tūlą.

Dėkojam biznieriams už 
paaukotas dovanas; dėko
jam už laimėjimų pirkimą 
ir pardavimą. Taipgi dėko
jam Gen. Prokurorui Edw.
J. McCormack, Jr., ir jo 
žmonai už dovanas o taipgi 
p. Alice Day Hicks.

Dėkojam gražuolės ir šo
kių kontestų rinkėjams ir 
taipgi adv. Jonui Griggaliui, 
kuris piknike atstovavo g. 
prokurorai McCormac, Jr.

Dėkojam atsilankiusiai 
publikai, kuri, tikimės, pra
leido dieną linksmai. Taipgi 
dėkojam Nijolei Makaitytei 
iš Norvvoodo už pikniko fil
mavimą, o laikaščiams už 
jo garsinimą.

Nuoširdus ačiū mūsų mie- 
iliems prieteliams talkinin
kams, kurie širdingai darba
vosi pikniko dieną.

Baigiant norim priminti, 
kad mūsų radijo programos 
dabar girdimos nauju laiku

iki

Steponas ir Valentina 
Minkai

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 58€ puslapiai, kaina 
S7.00.

_ į vaikymais ir nesiskaityda- 
! mas nei su Bostono skautų 
tėvų prašymais, nei su da
bartine Tunto Vadija, prive
dė prie dabartinės nesveikos 
padėties, kui ioje vargšas 
“Tėvas” Įžiūrėjo “tragiko
mediją.”

Skaitau, kad Skautų Są
junga yra viena iš tinka
miausių jaunimo organiza
cijų jauno žmogaus būdui 
formuoti. Ten mūsų vaikai 
gali pabendrauti ir augti 
lietuviškoje aplinkoje. Skai
tau, kad ne vieta Skautų Są
jungos rėmuose skautinin

Nr. 32 š. m.
_  žinutėje apie

priklausančių vaikų tėvus, Skautų Tėvų Komiteto elge-
referuoti jiems susidariusią sį pasirašęs “Tėvas” sako
padėtį ir išklausyti tėvų pa- “ . . . kad naująjį tuntininką 
sisakymus. pasiimti tas pareigas ikalbė-

Tačiau Į susirinkimą Įsi- jęs tas pats tėvų komit. pir- 
vei’žė nekviesti svečiai, ku- mininkas dar birž. mėn., o 
rie pradžioje Įnešė tam tikro kai žmogus pasiėmė ir buvo 
nesklandumo. Kom. Pirai, paskiitas, papūtė kiti vėjai varžytis dėl asmenišku 
buvo priverstas atvykusius ir tas pats TK pasuka vairą »arnbicijų ir skaldyti 
ne “Žalgirio” tunto tėvus atgal ir kaltininkų dėl ank- 
palikti salėje tik klausyto- styvo paskyrimo ėmė ieškoti 
jų teisėmis. Kom. Pirm. iš- kitur.”
samus pranešimas lietė, Pranešu, kad š. m. geg. 26 
skautų tėvų ūkinę veiklą ir d. “Žalgirio” Tunto štabo 
jų kcoperavimą bei talki- -posėdyje buvo nagrinėjamas 
ninkavimą organizuojant .Vadeivos raštas, kuriuo bu- 
sporto šventę, iškylas, tvar- Vo reikalaujama, kad dabar- 
kant sandėlius, renkant pi- tinis tuntininkas perduotų!4 dieną, 
nigus ir statant mašinai pareigas “neutraliam” tun-į Ponai Skautininkai! 
priekabą. Taip pat konsta- tininkui iki š. m. birželio

Keleivio’ 
rugp. 9 d.

Į “po-.
zicijas ir opozicijas.

Mes pageidaujame, kad
SB Vadovybė savo nerviš
kais patvarkymais nedraus
tų mūsų vaikams stovyklau
ti bei iškylauti, taip kaip yra

gražuolei gražia sta- parouodamos farmos
Viena farma su dideliu namu ir 

didele daržine labai tinka pieno ūkiui. 
Žemės yra 146 akrai.

Kita farma turi 217 akrų žemės, 
i gyvenamas namas ir nuomininko 
namas, tjeri pastatai vištininkui ir 
daržine. Žemė užsėta alalfa, motie
jukais ir dobilais, du dideli prūdai su 
užveistomis žuvimis. Rašyti:

Mrs. Leoną M. Tharp 
260 Central Chapel Rd. 
Brooktondale, N. Y.

f
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prisiminimus į vasaros sau-
-------- lės Įkaitintas, dulkėtas did

Ąžuolais ir eglėmis apau- miesčio gatves. . . Tačiau 
gusioje, gražioje “Massa- šios vasaros stovyklavimas

dar nepasibaigė! Ši sekma-

‘Tėviškėlės” stovykla

padaręs Atlanto Raj. Vadei- Ž. i «. r1 * - J ichusetts Giri Scout Camova savo rastu s. m. rugp. į stovyklavietėje, Waltham, dieni vėl susiburs seses ir 
j. ,Mass., nuo rugpiūčio 12 iki broliai prie liepsnojančio

19 d. prisiglaudė būrelis laužo Atlanto Rajono stovy-1 tieskite broliškai rankas, nu-. ....... , * , i.i™ „atuota, kad tas gražus ir pro- d. Tuntininko pakeitimo rei- stokit varžytis dėl neesmi-P?lklukų ir .J?un^.sk?,u.“,ukH k 2 J
duktingas darbas bei šios kalas skautų vadovybėje na- nių ir asmeniškų aistių, o
vasaros Tunto Vadi jos veik- grinėjamas jau kurj laiką, mes tėvai nuožirdžiai padė
tos planas staigiu tuntininko neštam tikra skautininkų sime Jums ten, kur jūs pa- 
pakeitimu buvo suardytas. grupė to reikalauja. Atl.' prašysite.
Susirinkimas po pasisakymų Raj. Vadeiva raštu BSTK-ui 0 ‘ nustebusiam “Tėvui”

[vienos savaitės “Tėviškėlės” pasigirs “Tėviškėlėj” skam- 
stovyklai. Berniukai ten su- bėjusi jaunatviška, skautiš- 
sirinko pažaist, padainuot, ka daina, linksmas juokas..

Vedybos
Lietuvių kilmės moteris norėtų susi
pažinti su jrarbingn vyru tarp 45 ir 
.">5 metų amžiaus. Prašome rašyti ad
resu:

Mrs. Jane Chapman 
c/o Ix*ona Tharp 
260 Central Chapel Rd. 
Brooktondale, N. Y.

j
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ir diskusijų priėmė šitokią š. m. birželio 5 d. tą grupę 
rezoliuciją:

LSS Atlanto Rajono Va- deiva rašo: “Vyr. Skaut. pa
dui: vedė esamam tuntininkui sk.

“Bostono skautų ‘Žalgi- i J- Vaiejurgiui surasti kandi- 
rio’ Tunto tėvai maloniai datą tuntininko pareigoms,

dėl BST K demokratiško 
pavadino “opozicija.” Va-įveiktos proceso ir dėl man

: asmeniškai padalytų sarka
stiškų ir tendencingų pasta
bų nesiruošiu komentuoti, 
nes “Tėvo” žinutės stilius

‘Žalgirio’

E.

Romas Bričkus,
Spaudos Vedėjas

Ketvirtis verbuoja 
rezervininkus

prašo Tamstą tarpininkavi- kuris būtų priimtinas abe- pats kalba už save ir jo, kaip 
mo, kad vyr. skaut. Įsakymo joms vadovų grupėms, ta- slapuko, asmenybės vertę... 
vykdymas būtų atidėtas vė- čiau jokių rezultatų nesu- Jei turi drąsos, „Tėve,” 
lesniam laikui, nes forsavi- laukta.” esu pasiruošęs asmeniškai ir
mas gali privesti prie atski- š. m. geg. 26 d. “Žalgirio” draugiškai paaiškinti tai, ką
ro naujo tunto Įsteigimo ir Tunto posėdyje Vadijos pa spaudoje paaiškinti būtų

paaiškėjo, 1---3naumusų visuomenes susKaiciy- sisanymu 
mo.” vadinama “opozicija” neko-

Pasirašė A. Matjoška (su- operuoja ir nesutinka Įeiti i 
sirinkimo pirmininkas) L. dabartini tuntą bendradar- 
Lendraitis (sekretorius). biavimui. Pagaliau Dvasios 

Už šią rezoliuciją balsavo Vaduo kun. Klimui pasiū- 
21, prieš 6. lius, buvo nutarta prašyti

Rezoliucijų pasiūlymai BSTK Pirmininką imtis ini- 
buvo patiekti kelių tėvų in

zulinu.
Su pagarba,

E. Manomaitis
BSTK Pirmininkas

Aukojo skautams

prieBe jau paskelbtųjų, 
ciatyvos nesutariančių skau- kabai Įsigyti aukojo: 
tininkų bendradarbiavimo Vyt. Dabi ila $5, Kazys irdividualiai. BSTK vieningos 

rezoliucijos susirinkimui ne
siūlė. įbėtis su abiem skautininkų

BSTK reprezentuoja skau- grapėm ir mėgint rasti susi 
tų tėvus ir yra užplanavęs tarimo 
ūkiškai remti ir padėti Įgy- męs tą “taikos misiją” kal- 
vendinti skautiškas Tunto bėjausi su abiem skaut. gru-

keliams surasti. Prašyta kal-

pasimaudyt ir tuo pačiu lai
ku glaudžiau susipažinti su 
praktišku skautavimu.

Nors stovykla nebuvo gau
si skaičiumi, tik 28 stovyk
lautojai, bet už tai turtinga
programa ir, dėka rūpestin- Edmundas Ketvirtis, pla- 
go ūkvedžio Edvardo Eito, čiai žinomas verslininkas ir 
puikiai aprūpinta. Netrūko visuomenininkas, yra oro 
ten Įrankių ir skautiškai pro- pajėgų atsargos majoras 
gramai Įggyvendinti; ūkio jįs dalyvavo paskutiniajame 
skyriuje gulėjo sukrauti plo- pasauliniame kare ir turi | 
nos ir storos virvės ritiniai, Įvairių pasižymėjimo žen-1 
puodai, prožektoriai, vėlia- klų_
vėlės, kino aparatas su pus-į Dabar jis yra paskirtas* 
tuziniu špūlių spalvotos fil- Bostono “Air’ Forče Reco- 
rnos, žemėlapiai, kompasai, į Very Group” taipgi Bever- 
bei “Skautvbė Berniukams” ; Įy ir Concord, N. H., infor-
•vadovėliai. Taip pat stovy- macijos skyriaus vedėju, j 
klos vaistinėlėje ant ilgų Tos Įstaigos uždavinys yra* 
lentynų matėsi sudėtos to-!.suorganizuoti iš oro pajė-' 

_-kios didelės atsargos raiščių, gu rezervininkų vienetus,
' mosciu, tablečių ir medici- 
nos instrumentų, kad atro-

Stasė Grūzdai $13. Viso su- *« jaunasis sanitaras 
rinkta $205. Buvo užplanuo- !?uįe ėmusiai bataliiono
ta surinkti S300, todėl no- Berl>™ front° P^1™’ 

pagrindus. Apsiė- tintieji tą gražu darbą pa- «amų suzetstų kanu! Na.
remti prašomi aukas siusti oet Pata>’e sako, kad atsar-

ga gėdos nedaro.
Vadijos programas. BSTK pėm. Visi atrodė nuoširdūs 
trokšta, kad visas Bostono skautai ir troško susitarimo, 
skautiškas jaunimas veiktų Rezultate buvo ieškomas as- 
darniai ir broliškai. Nei po- muo, kuris eventualiam pa- 
litinės tėvų pažiūros, nei ti- keitimui būtu priimtinas 
kėjimų skirtumai neturi kandidatas abiem skautų 
drumsti besiformuojančio grupėm. Buvo sudarytas 
jaunimo. planas pakviesti sk. K. Ne-

BSTK supranta, kad jau- nortą i tunto vadiją ir vasa- 
nimas kaliais gali pasikars- ros iškylų planą vykdant, 
čiuoti ar išsišokti, bet nesu- kooperavimui pasitvirtinus, 
pranta, kad to jaunimo vir- po stovyklos sk. J. Vaičjur- 
šūnėse Įsisuko nesveikas au- gis buvo numatęs pakviesti 
glys. Atl. Raj. Vadeivos pa- sk. K. Nenortą tuntininko 
vadintas “opozicija.” , pareigoms.

Apgailestaujame, kad ne- Tuo būdu bendradarbiau- 
apdairus “Tėvas” skautų darni ir kooperuodami skau- 
šeimos nesklandumus iškėlė tininkai būtų eliminavę po- 
viešumon. izicines ir opozicines grupes.

komiteto iždininkei 0. Ščiu- 
kienei ((26 Rosemont St.,,
Dorchester. Mass., telef.:
AV 2-8753^ .

Savo darbu prie prieka-jdPom’ kasdien maudėsi pui- 
bos prisidėjo L. Izbickas. kjam.e. baseine ir žaidė pa- 

Visiems aukojusiems ir čių Įsirengtose sporto aikš- 
talkininkams reiškiame pa- tolėse. Dienotvarkė prasidė- 
dėka. BSTK davo 8 vai. ryto mankšta ir

J_______________ įbaigdavosi 10 vai. vakaro,
nutilus “Ateina naktis . . .” 
paskutiniems aidams. Per tą 
14 valandų berniukai kėlė 
ir leido vėliavas, dainavo, 
klausėsi stovyklos viršinin
ko s. Mykolo Manomaičio

Stovyklautojai gyveno ka- 
Mbinose, o per garsiakalbi 

Isklindant lietuviškom melo- 
tudėsi 
žaidė

Balfo vajus baigėsi

COSMOS TRAVEL BUREAU
Skelbia 5

1961 m. EKSKURSIJĄ 5 
J LIETUVĄ 

apžiūrėk miestus— J
Aplankyk gimines *

S trruninAc

ruošiamos lėktuvais ar laivais* 
*

Vietų skaičius ribotas *
♦ REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO*• ‘ 1_____________________T

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 siuskite šiuo adresu:

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

i i

Ai.1

kurie, karai kilus ir aerod
romus sudaužius, padėtų ka
ro lėktuvams nusileisti. Tuo 
būdu, šitie vienetai atliks 
svarbų gynybos uždavinį, o 
kadangi būsimas karas lies 
visus, tai ir gintis turės visi, 
visa visuomenė. Todėl vie
tos visuomenė ir šitiems vie
netams turi duoti ir žmones 
ir reikalingus išteklius.

Visi suinteresuoti gali 
prašyti informacijų telefonu 
Liberty 2-6600, extensions 
193 ir 197.

Padėka

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

♦ liauti jūsų giminėm iš L'SSRl vos nu°latiniam apsigy veiki- 
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

{Mes taip pat padedam atke-*

< SMULKESNIU ir PILNESNIU 
INFORMACIJŲ 

rašykite ar skambinkite >
JCOSMOS TRAVEL BI REAU, Ine.*

45 West 45th Street 
Nevv York 36. N- Y. 
Tel. Clrde 5-7711

* * * » * * *
♦SENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 1 

PATIKIMAS kelionių biuras * 
?TTrrrr?-mwTę

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

• Biznio kortelių
• Spausdintą vokų
• Laiškam* antgalvių
• Programų ar plakatą
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blanką

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

“KELEIVIS”
836 E. Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Rugpiūčio 18 d. buvo Bal
fo vajaus komiteto posėdis, 
kuriame paaiškėjo, kad va
jaus metu surinkta 81,015, 
išlaidu turėta $159.50, taigi 
liko $855.50, kurie pasiųsti 
Balfo centrai.

Vajus baigėsi, bet Balfo 
darbas nebaigtas ir lėšos vi
suomet reikalingos. Todėl 
kas dar norėtų paaukoti— 
prašomas savo auką perduo
ti per Balfo skyrių.

Sveikino ii Ispanijos

Lietuvių Radijo Korp. me
tiniame piknike ragpiūčio 
13 d. Romuvos parke laimė
jimo dovanas gavo: 1. R. 
Casey iš Dorchesterio; 2

sekamų lietuviškų pasakų. Linda Adams iš Milton; 
Įdomių nuotykių bei mįslių. ^3 Albina Sholtanis iš Dor- 
maudėsi, žaidė, sportavo ir [chesterio; 4 Thomas Fire- 
vėl valgė, ruošėsi laužui, ri- wicz iš So. Bostono; 5. K. 
šo mazgus, plovė indus, iš- Hahersack iš Roxbury: 
kylavo, drožinėjo rankdar-įB Adolfina Prizgintaitė iš

Dailininkė Elena Urbai- 
tytė “Keleivio” redaktoriui 
atsiuntė sveikinimų iš Ispa
nijos Granados miesto.

E. Urbaitytė nuolat gyve
na New Yorke. neseniai ji 
suruošė savo pirmąją paro
dą, kuri gerai pasisekė.

Dabar ji važinėjasi Ispa
nijoj, susipažįsta su ten esa
mais senovės ir šių dienų 
meno turtais.

bius ar stebėjo dažnai stovy
klos rajoną aplankančius 
kiškiukus ir voveraites.

Vienas iš svarbiausių da
lykų gerai stovyklos nuotai
kai tai sotus ir skaniai pa
ruoštas maistas. Skautams

Brocktono; 7 Peter Puzin iš 
Cambridge.. Įžangos dova
nas laimėjo: 1—030079;
2—000413; 3—000285; 4— 
000674; 5—000076 ir 6— 
000556.

Seniausia atsilankiusi lie-
pasišventusios stovyklos šei-ituv*lJ vedusi pora, kuri buvo 
mininkės Onos Eitienės dė- i Bostono Miesto Mokyklų 
ka, “Tėviškėlės” gyventojai komiteto kandidatės p. Al
buvo kuo puikiausiai maiti
nami.

ice Day Hicks apdovanota, 
buvo Ieva ir Tomas Firevi-

Pralėkė septynios, jauna- So. Boston. Jie yra
tviško džiaugsmo ir juoko 
kupinos stovyklos dienos, 
lyg spalvota filmą kinoteat- 
ro ekrane. Skautukai sugrį
žo, persiveždami puikius

vedę prie 53 metus.
Šių metų “Miss Lithuania

of N. E.” išrinkta Karolina 
Grigaitė iš Brocktono. 

šokių kontestus laimėjo

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVICIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuvių gyvenimas po 
rusų caru. vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas 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. PLESKEVIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont.. ( anada
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darpui, aualėja 

cantinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SUA GYVYBĖS APDRAUDA IK! >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 110,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki |325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307West30th Street, Nevv York 1, N. Y.
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J. Pašakarnytė išvyko 
i Europą

Viešėjo dirig. V. Marijošius

los kritimo centro visi žmo
nes žūtų, bet Rostono eivi-

chelsono parašyta dide
lė knyga jau surinkta, 
rudeni ji pasirodys knygų 
rinkoje.

Kambarys Nuomai

Erdvus, šviesus, apšildomas 
kambaryj So. Bostone. :I28 E St. 
Kreiptis i Lithuanian Furni- 
ture Co. (366 Broadvvay, So. 
Boston).

ės apsaugos viršininko pa-

NAUJAS SKAUTŲ VADAS

Pirmame “Žalgirio” tunto vadijos posėdyje naujasis tun aliu
kas ps. Kostas Nenortas informuoja susirinkusius ap;e Ak Ko

miku—\ y r. Skaučių—Vyčių bendrą programą Atlan o 1’.: 
“Baltijos” stovy kloje.

Foto Romo Kriti.;.,

oo je.,as yra kiek kitokios 
nuomonės. Jis mano, kad 2 
im. lių atstume nuo bombos 
kitimo <tntro žmonės ce- 

. io ir | lieno t usiuose ga
lgi E ikli gyvi. Todėl da-' 

lai riur rimtai kalbama 
; į iv ti: kainų slėptuvių jren- 
:mą. kol kas, deja, tiktai 
• ’1 ama. O ką žada rytojus 

■ / - a! ir Nikita nežino.

Sugrįžo T. Žiūkus

Temas Žiūkus, vienas Ke
leivio ekspeditorių, grižo iš 
Chicagos, kur jis buvo išvy
kęs prieš porą mėnesių. Sve- 
iavosi pas savo dėdę Juo

zą Žiūkų.

Prie darbo — kaip gaidys, 
o prie valgio — kaip arklys.

Kur arai 
noms vieta.

skraido—ne var-

į Žinomas mūsų dirigentas 
Juozo Vytautas Marijošius. atosto

gaująs Cape Cod e, šiomis 
dienomis buvo atsilankęs 
Bostone. Ta proga komp. 
Julius Gaidelis su žmona 

namuose jau
kias vaišes, kuriose dalyva
vo visas būrvs bostoniškių 
bičiulių, o pp. Daugėlos net 
iš Bedfordo. Čia buvo pasi
kalbėta Įvairiais kultūriniais 
klausimais ir iškeltas suma
nymas Bostone surengti sim- 1
foninės muzikos koncertą, 
Kuri Vytautas Marijošius di
riguotų. Jo programoje bū
tų—lietuvių kompozitorių 
kūriniai.

Tai tikrai sveikintinos pa
stangos kiek pajudinti mūsų 
apsnūdusią kultūrinę veiklą.

Mirusio daktaro 
Pasakai nio, kurio ofisas il
gus metus buvo ir dabar te
bėra uliiba dr. Amelia 
Rodd) So. Bostone, 447 \Y.
Broadvay, duktė Jean rug- suruošė savo 
1 iūfio 19 d. išvyko i Euro
pą ir gi’š apie rugsėjo mė
nesio viduri.

h
jean rasaKarnyte yra 

Mass. General ligoninės vy
riausia cytologė (cytologija 
—mokslas apie ląsteles, vi-

f.bšrus choras dainuos 
Clevelande

Bostono Lietuvių Mišrus
• < ras. kuriam vadovauja 
m . Julius Gaidelis, rug- 

17 d. koncertuos Cle- 
lande slovėnų auditorijoj.

"Dirvos”.or.certą
ikrastis.

rengia

IEŠKO BUTO ir BUKIM)
Sere nio amžiaus moteris ieško 

siuikymo ir kambario jrere.snėj šei- 
loje, kad Kaičių būti kompanione, 
ur nors City l'oint ar anie East 

.{;oa<:way, So. Bostone. Rašyti:
M. r. Mildred Hamilton 
<• o keleivis

C36 E. Broadway, So. Boston, Mass.• 35

ftuz/ Fieir Realty C n
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 2t, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farmo ir biznių [,ar>tavi- 
mas, paskolų išrūpinimas, vi okia 
apu.auoa t Insurance) namų. bal
dų fcei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

RADIJO PROGRAMA

Naujas Bostono “Žalgirio’ 
Tunto tuntininkas

Jei bomba kristų i miestą
Jaunieji Lembertai vasaroja GERIAUSIA DOVANA

Audiute Vitalija I.ember- 
’.aitė u tėvu inž. Vitalių irJei i Bostono \i!i^..» i.-v.,, .u.i.v u » uaiiu u savo

,ti sodą—Boston ( ir,n?-r.— motina Danute Lembertais draugui 
nukristų didžiulė brarčuoli- vasaroja Antano Daukanto; 
nė 20 megatonų bomba, tai iloje Sagemcre
ji išraustų duobę 175 perlų Cape Cod. 
gylio, o jos apskritimas \ ir-

ii v C>uR*
Po trijų mėnesių svarsty

mo ir trinimosi galų gale Vy
liausias Skautininkas Euge- 
rijus Vilkas, paprašęs ir ga
vęs rekomendacijas iš prof. 
Igno Končiaus, bei profeso
riui talkininkavusios komi
sijos. susidėjusios iš v. s. dr. 
Vytauto Čepo. ps. dr. Jurgio 
Gimbuto, ps. kun. Jono Kli
mo ir s. Petro Molio, nuo š. 
m. liepos 16 dienos Bostono 
“Žalgirio” tunto tuntininku 
paskyrė ps. Kostą Nenoitą.

Ps. Kostas Nenortas skau- 
tauti pradėjo su raudonu 
vilkiuko raikščiu ir per ilgą 
metų eilę išvarė gilią vagą 
Lietuvos skautų veiklos dir
voje. Svarbesni vadovavimo 
darbą pradėjo būdamas dar 
labai jaunas, kai tapo pas-

Advokatas Anthony O,'kinas draugininko parei- 
Į Shallna, Lietuvos garbės, goms Alytaus

Lankėsi L. Sabaliūnas

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi Leonas Sabaliūnas,

su gyvųjų organizmų kūno hm is Coiumbijos universite-
sudėties pagrindini viene- oi ke ruošiasi soči

, t: oroenos daktaro laipsniuitą). Ji siunčiama dalyvauti oiogijos daktaro~ laipsniui, 
tarptautiniame cvtologu su- Jam beliko parašyti rasto 
važiavime Austrijos sostinėj ^bą^un jis numato baig. 
Vienoje. Suvažiavimas pra
sidės rugsėjo pradžioje.

Prieš kongresą ji lankysis
Paryžiuj, Prancūzų Rivieroj,
Italijoj—Romoje, Florenci
joje, Venecijoje, o po kon
greso aplankys Šveicariją,
Vokietijoje Miuncheną, ke
liaus laivu gražiąja Reino 
upe, sustos Freiburge. Ba-

:ti iki kitų metų vasaros. Į
Bostoną jis atvyko savo 
darbui reikalingos medžia
gos ieškodamas. Tuo reika
lu jis buvo užėjęs ir i Kelei
vio redakciją.

Adv. A. Shalla svarbioje 
komisijoje

den Baden. Heidelberge.
Koblenze, Frankfurte 

Linkime J
daug malonių Įspūdžių.

Beach,

šuje būtų pusantros myli- s. Lietuvių išeivija Amerikoje 
Kai kas mano, kad pen- --------

kių mylių atstume nu<» bom- Tokio vardo Stasio Mi-

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj

--------  iš stoties WLYN, 1360 ki-
Jei galvojate apie dova- lociklų, veikia sekmadie- 

pažistamam ar niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
tai atsiminkite, ną. Perduodama: Vėliausių

kad geriausia dovana bus pasaulinių žinių santrauka 
šios knygos: ir komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Stepono Kairio “Lietuva Biznio reikalais kreiptis Į 

budo”, kaina $5.50 Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad-

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

‘Dieno-

S. Stelmokienė grižo 
iš ligoninės

gimnazijos
Pašakarnvtei konsulas. Bostono Advokatų i tunte. Baigęs gimnaziją ir 

į Draugijos metiniame susi- perdavęs skautų pareigas 
.rinkime perrinktas svarbios jaunesniam vadovui, išsikė- 
komisijos—“Unlavful prac- lė i Kauną, kur Įstojo i Vy 

’tice of the la\v” nariu. tauto Didžiojo universiteto
-------------------------- elektrotechnikos fakultetą.

Išeina Enciklopedijos tomas Čia tapo Korp 1 \ ytis nariu.
_____  Vėl gyvai reiškėsi skautų

Scholastikai Stelmokienei 
Carney ligoninėj padaryta
operacija. Ligonė ligoninę Rugsėjo pradžioje išeina veikloje. neaplenkiant ir 
jau apleido ir sveiksta na- Lietuvių Enciklopedijos 24- P1'0*- Kolupailos Įspūdingų 

Linkime jai greičiau sis tomas, kuris baigsis rai- kelionių baidarėmis, žavin- 
dėmis “Ra.” gomis Lietuvos upėmis bei

ežerais.
Baigęs universitetą, inž. 

tl Kostas Nenortas, karo aud- 
LAISVĖS VARPAS rų buvo priverstas palikti

naujosios ANGLIJOS i.iETuviy M brangius tėviškės laukus ir, 
kultūrinė radijo programa & Įsijungęs ilgon brolių lietu-

TAUPYK DAUG $ S $ S JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Užsakyk p-ts rrr< jve ti (.ARŠŲJĮ 1SM.1 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
J ĮRENGIMĄ

JEINA:
1 85.600 'ir,*-i
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo ’ ienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektrom ir kitko 

Įrengimas 
SV 20 .METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

$595.
Aprėžto laiko 

pasiūlvmas

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas
TELEFONUOKITE: CE neva 6-1204

Kipro Bielinio “Penktieji 
| į metai”, kaina $6.00.

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Jas. galite gauti ir Kelei- Į j 
i vio administracijoje:

K36 Broad wa v.
So. Boston 27, Mass.

i * i»

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder » 
925 EL Fourth St.,

So. Boston
J Atlieku visus pataisymo, remon- ’ j to ir projektavimo darbus iš lau- ■ 
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
j biznio pastatų, parral Jūsų reika- | 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va- • 
‘ landų vakaro.

• :

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.
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Tel. AN 8-2712 arba BI 1-9013 »

i• Telefonas AN 8-3630 Į
I____________________ .-.i

mie. 
pasveikti.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

W vių vilkstinėm traukti vaka- S? ių link.
©Į Sąjungininkams laimėjus 
U'karą. Įsisteigė pabėgėlių sto- 
% vykios, mokyklos. Buvo at- 

tremties Lietu-gaivinta ir
vių Skautų Sąjunga. Pate
kęs Augsburgan, ps. Nenor
tas buvo pakviestas dėstvti 
matematiką lietuvių gimna-

----- j. .fr ■«.— į —Įzijoje. Ten nuo pamokų at
liekama

g

sooso^ccosisoaiosoGiseoeeoeoeeeeoeaeoeeor

The Apothecary

laiką vėl skyrė 
skautybei—vadovavo skau
tams vyčiams. IšemigravęsTrans-Atlantic Trave, Service

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- Amerikon, Įsikūrė Bostone
mus, padeda sutvarkvti kelionei reikalingus dokumen- *r atsirado vadovų eilėse 

steigiant Bostone lietuvių 
skautu tuntą.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistu — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a \Y. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 va!, ryto iki 8 vai. v„ išskyrus šventadienius ir sekm. 
OOOCOOOOOaCCCSOSCOSOOSOSCiOO*

tu Į visas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 Vest Broadvvay. So. BOSTON 27. Mass., Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, • ; ir kitko. Visas išlaidas
ii SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
Mt SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą 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 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREH’KITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIl NTINIAl APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nnn 9 iki * vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 ▼»!. ryto iki 7 vai. vak. ir ieitadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

TEPĖJAS: JONAS ADOMONIS

»t♦it•

• J! t t 
t

Ps. K. Nenortas per 
gus skautų idėjos gvildeni
mo metus užsirekomendavo 
kaip taktiškas, giliai galvo
jantis, darbštus ir draugiš
kas. tiesus vadovas. Dabar

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu uatikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

su žmona Ina. buvusia Bos- » Turime r .-sirinkimą n odų ir kitokių daiktų pigio-
tono “BaltiĮos” tunto tunti- ‘ m’s kainomis. Gavom a :-tri<kų deimantinių stiklui piauti

ninke, gvvena Dorchestery, { 
Mass., ir augina 8 mėnesių 
amžiaus sūneli—Rimą. Tai 
toks vra “Žalgirio” tuntinin
kas ps. Kostas Nenortas.

Romas Bričkų*.
"Žalgirio” Spaudos Vedėjas

žvirblio lakštingala dainuoti 
neprviversi.

{ riežtukų nuo $1.65 už - ika Siur’iame su Inturisto leidimu.
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

GR 9-1805 ir AN 8-9304 }

Dengiame Stogus į
Ir Taisome Juos j

ŽVYRU ir SMALA TAISOM » 
Taisome, šingeliuojame. den-1 
giame aliuminijum ir dažo-« 
me iš lauko sienas. J

, Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai • 
Garantuojame gerą darbą •

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietjvt* Gydytojas ir Chi-urgas 
Vartoj*, vėliausios konstrukcijos

X-RAY" aparatą 
pritaiko akinius

{ VALANDOS: nuo 2—4. nuo 7—8 (
{ 534 BROAI»’.VAY }

SOUTH BOSTON. MASS. »i—t

• TELEFONAS AN 8-2805

į Dr. J. L. Pasakomis 
j Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
{ Trečiadieniais ofisas uždarytas

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

! Draudžiame nuo polio.

417 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. ji i t » 

« 
»VISO- t

{kių kitokių ligų ir nuo nelai- {
; mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
! Visais insurance reikalais { 
{kreiptis: ;

BRONIS KONTRIM į
Justice of thePeace—Constable { 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918

Dažau ir Taisau ■i
► Namus iš lauko ir viduje.
£ Lipdau popierius ir taisau 5 
f viską, ką pataisyti reikia, 4

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

{ I čVTT-tVfTmTfTmTfTfVnV
{j '»mjiii»Minn

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
{ Rūpestingai taisome laikrodžius, J 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4619

Į General Parcel & Travel Co., Ine Į
{ 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 } J

unw
Charles J. Kay

LIETUVIS

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. • 6 P. M. 
šeštadieniais 8 A. M. - 1 P. M

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839
a12 MT. VERNON STREET! 

DORCHESTER 25, MASS.

Flood Sqare 
Hardivare C o.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAIHVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

» I I




