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General Motors Dirbtuves 
Jau Daug Kur Sustojo

Derybos Tarp General Motors ir Unijos Veik Baigto*, 
Bet Atskirose Dirbtuvėse Dar Eina Derybos Dėl Vie

tinių Darbo Sutarčių; Derybų Laikas Pasibaigė,
Todėl Atskiros Dirbtuvės ir Streikuoja.

Automo:iiių pramonės Lenkijoje Vėl Kovos
deri bos dėl naujos darbo j^Į

____ »
šutai ties turėjo baigtis pe
reitų savaitę, liet nesuspėta 
sutarties surašyyti, todėl de- 
ivbos buvo atidėtos iki šio 
pii madienio. šį pirmadienį 
pagrindine darbo sutartis 
buvo baigia aiškinti, bet at- 
skirose dirbtuvėse visame 
krašte, kur yra General Mo- 
tois dirbtuves, eina vietinių 
darbo sutarčių pei-svarsty

J enkijos vyriausybė nuta
rė paaštrinti kovų su kata
likų bažnyčia ir tų padarė 
tuo, kad imasi griežčiau 
kontroliuoti tikybos dėsty
mų mokyklose.

\ aidžia nori tikrinti, kų
į kunigai dėsto per tikyl>os 

mas ir pritaikomas naujau-' pamokas, tikybos dėstytojus 
šiam laikui. Tų vietinių dar-jnor* traktuoti kaip valdinin- 
bo sutarčių peržiūrėjimas! kus, nori aprėžti tikybos 
paskirtu laiku nebuvo ima- dėstymų tik 2 valandom per 
noma baigti švaistyti ir vi- savaitę ir pan.
soje eilėje miestų darbinin
kai General Motors dirbtu
vėse išėjo i streiką. Strei
kuoja ir dvi dirbtuvės apie : mams ir kova atrodo

s* f z aižiu ' VPnoi'JmU

BAISIOS NELAIMĖS \ IKTOS V UŽDAS

Kugsėjo 1 d prie Hinsdale. UI., miestelio nukrito tik L} pakilęs iš Čhicagos aerodro
mo lėktuvas, skridęs iš Bostono į San Franciseo. žuvo visi keleiviai ir lėktuvo tarnau
tojai. viso 78 žmonės.,lazdomis pažymėti išmėbti žuvusiųjų keleivių lavonai.

Sovietų Žemės L kis Husų A-Bomba Lenkijoje Žmonės
Sprogo Šiaurėje Laukia Karo-PerkaLenkijos katalikų bažny- Atsilikęs 00 Nuošim. 

eios vadovybe rengiasi pne- r
dntis vyriausybės pasimoji-

neis-
Eostonų, o tokių sustojusių vengiama.

Tiesa, ne pirmą kaitų jau 
Ecmunistų valdžia ir katali-

dirbtuvių vra daugiau---------- c -- -----------
Darbo sutartis automobi-

lių pramonėje seka susita- ^0 bažnyčia Lenkijoje peša- 
i ima su American Motors !si ir vis suranda šiokį tokį 
korporacija, tik dėl skyri- sugyvenimų.
mo darbininkams dalies 
pelnų General Motors, For
das n Chrysler nesutiko.

Dar spėliojama, kaip nau
ja darbo sutartis automobi
lių pramonėje atsilieps į 
automobilių kainas. Lau
kiama. kad dirbtuvės kainų 
nekels, jei plieno pramonė 
išlaikys kainas vietoje. Pre
zidentas Kennedy ragino 
plieno liejyklas laikyti kai
nas ir nepastūmėti ūkį į nau- 
j> infliacijų.

40,000 Kareivių Vyks 
Europon Dėl Berlyno

Svarstomi Kompromisai Berlyno 
Klausimui Spręsti

Berlyno ir Vokietijos Klausimai Svarstomi Visame Pa
saulyje, Tik Didžiosios Valstybės Dar Tebesiruožia 

Deryboms; Dvi Vokietijos ar Viena Neutrali
zuota? Klausimų Daug, Atsakymų Nėra.

Eisenhoįveris T arias 
Su Itepublik. Vadais

Nežiūrint visų Rusijos ko- i Sovietų Rusija issprogdi- Iš Lenkijos praneša, kad

Serga J. V. Stilsonas 
Itcikalinga Pagalba

Lietuvių Darbininkų Dr- 
-jos 7-oji kuopa Brooklyne 
nutarė viešai kreiptis ir pra
šyti remti sunkiai sergantį 
Juozų Stilsona, visos Ame
rikos pažangiesiems gerai 
žinomų veikėjų. Jis šiuo me
tu sunkiai serga, reikalinga 
(peiacija, žodžiu, reikia 
daug lėšų, kurių jis neturi.

Čekius prašoma rašyti 
adv. St. Bredes (kuopos 
iždininko) vardu ir siųsti 
adresu: J. Buivydas,

8620 75th St.
Woodhaven 21, N. Y.

Amerikos vyriausybė pa
skelbė, kad į Europą greitu 
iaiku bus pasiųsta 40,(XX) ka
rių sustiprinti Vakarų vals
tybių pajėgas prie Berlyno, 
jei ten prieitų prie jėgų ban
dymo. Minimas karių skal
ius yra tik vienas numato
mas karo pajėgų sustiprini

mas Europoje. Prancūzija 
r Anglija taip pat stiprina 
avo karo pajėgas. Ameri

kos karo aviacijų ir karo 
<i ivy nas Europos vandeny-
e tai}) pat stiprinama. 

Karo pajėgas dėl Berly-
įo stiprina ir Sovietų Rusi
ja, kaij) ir jos visi satelitai 
Europoje.

Pekino Akyse—Nehru 
Yra Vakarų Agentas

Kinijos komunistai visai 
nesivaržydami vadina Indi
jos vadą Nehru “Vakarų 
agentu” ir kas tik nori kiau
šy i is, visiems pataria jo sau
gotis.

Ar Chiuščiovas su ta nuo
mone sutinka, dar neteko 
girdėti. Maskva Nehru priė
mė kaip draugą ir žadėjo 
jam pagalbos duoti.

PUERTOKIKO GRAŽI OI.Ė

“Miss Puerto Rico’’—Rnsi- 
ta Giusti lanko New Yorko 
didmiestį.

Berlyno klausimas perei
tų savaitę nepriartėjo spren
dimo ir vargu ar pasidarė 
sunkiau i š s p rendžiamas. 
Vakarų valstybės vėl prane
šė Maskvai, kad bet koks 
esinimasis uždaiyti ar kon

troliuoti oi o susisiekimo ke- 
! ’ us su vakariniu Berlyno 
miestu bus laikoma agresija 
ir Vakarai rimtai savo tei
ses gins. Po to tiesioginių 
usi kirtimų žodžiais su ra

šais nebuvo. Chruščiovas 
daro savo atominius bandy
mus ir visiems pasakoja, 
kad Vakaių valstybės sutiks 
derėtis ir daiyti reikalingas 
nuolaidas taikai išlaikyti.

Vakaruose eina visuome
nėje aiškinimasis, kaip Ber
lyno klausimas būtų galima

Buvęs prezidentas gen. 
i b D. Eisenhovver šį pirma- 

i<Tii turi pasitarimų su 42 
kongreso nariais savo far- 

Jmoję prie Cenysburg, Pa.
I Sako. kad buv. preziden- 
’as es; s labai nepatenkintas,

; .ad vairi , ’ ė-; departamen- 
as vienoje brožiuroje apie 
Berlyno klausima užsimena 
r a; ie. io vaidmenį Berlyno 
nazgų sumezgant.

Berlyno, kaip ir visas Vo
kietijos klausimas, yra išda
va Amerikos kai kurių parei
gūnų nesugebėjimo ar ne
mokėjimo suprasti padėtį po 
antrojo pasaulinio karo. Išpenktųjų atominę ten žmones laukia naujo ka 

š žemės ūkį, jų tik-•bombų per paskutines keliasro ir paskubomis }>erka vi- 
negreii bus pasiek- j dienas. Vėliausia bomba bu-Į<“kį maistų alsai gai, Rad ls= 

Amerika

munistų pastangų 
Amerikos

pa»iyyti no jau

sias dar
tas. Amerika gam ma 60'< Įvo sprogdinama šiaurėje, i tikus karui būtų ko valgy- 
daugiau visokių žemės ūkio 'siaiues vandenų salose. V ė-į b- lūkimas maisto atsar- 
produktų ir kų rusai bedary-l liausią bomba buvo kelių igai prasidėjo pietinėj Len ki
tų, jie dar turės daug metų I megatonų pajėgumo (kelių rie j ir dabar panika reiškia- 
icnkintis antraeile vieta že-’milionų tonų TNT galingu-j-i Varduvoje ir kituose mie- 
mės ūkio gamyboje. Įmo). Rusai skelbė Lėk ark--tuose.

Tarp Amerikos ir Rusi-Įs<*au’ kad jie karo manev-| Lenkijos vyriausybė žmo 
ijos neina varžytynės, nes 
Į Amerika stengiasi savo že
mės ūkio gamyba mažinti, 
kai tuo tarpu rusai stengia
si savo gamyba visais bū
rais didinti.

Amerikos žemės ūkio de-

‘o ir gavo daug painiavos ir geriausiai išspręsti. Dvi Vo- 
nesusipratimų vėlesniu lai-Į kietijos jau faktiškai yra ir 

" == = apsiprato if:u. su jomis visi 
nieks labai nėra priešingas 
tokiam vokiško klausimo iš
sprendimui. Nepatogumas 
yra su Berlyno miestu ir dėl 
to daugiausia galvojama.

Vakaių valstybės neleis 
save iš Berlyno išmesti, bet 
del miesto tvarkymo galvo
jama apie visokius kompro
misus. Deiybų klausimas 
jau net ir aptariamas su tu
rais.

Rugsėjo 17 d. Vokietijoj 
bus parlamento rinkimai. Po 
tų rinkimų Vakaių valstybės 
pradės gyviau ieškoti kom
promiso Berlyno klausimui 
spręsti. Tada pasirodys, ar 
>u rusais galima bus susi
kalbėti, ar reikės dar karo 
oaiėgas stiprinti ir tik pa
sistiprinus vei imti kalbe
lė.

Indijos Vadas Nehru
Lankėsi Maskvoje

Indijos vadas Nehru pe
reita savaitę lankėsi Mas
kvoje. Jo kelionė į Maskvą 
iau seniai buvo sutaita, o 
šalia to prisidėjo ir Belgrado 
vadinamų neutraliųjų kon
ferencijos tarimai, kuriuos 
Nehru ir Nkruma turėjo nu
gabenti Chruščiovui.

Iš pasikalbėjimo su Chru
ščiovu Nehru sakosi gavęs 
'spūdį, kad karo pavojus pa
kulyje eina didyn. . .

Belgrado konferencijos 
tarimai bus atvežti ir į Wa- 
shingtonų, tų atliks Indone
zijos prezidentas Sukamo 
ir Mali respublikos prezi
dentas Keita.

ruose naudosią tikras ato-j nes ramina, kad maisto at
minės bombas. Spėjama, argų esą užtenkamai, bet 
kad vėliausia bomba ir buvo a ukai po pereito karo paty- 
išspi ogdinta manevrų srity-!1 imo yra atsargūs ir dar ge 
je, kad supažindintų karius iai atsimena, kokius traku- 
Ai naujausiais pabūklais. ius jiems teko pakelti.

vvriausvbė atme-' riša k o pūkimo atsaiovietų
nius ir nurodo, kokiose sri- te Ameiikos ir Anglijos pa-

rasai dar yra atsilikę siūly mų tuoj pat sulaikyti 
ir dai' ilgai bus atsilikę, čia ,to:aiuių ginklų bandymus 
pirmiausiai minėtina mėsos atmosferoje, kad nebūtų ga- 
ir pašaių gamyba, o be pa- dinamas oras ir nepakenktų 
aių gyvulių ūkis negali bū- žmoi ių sveikatai. Rusai sa-į

tvse

keliamas.

Lėktuvo Nelaimėj 
Vėl Žuvo 83 Žmonės

gai krautuvėse pradeda vi- 
aho trūkti ir krautuvių ve- 
tejai piadeda patys prekes 
a<muoti.

Prie krautuvių, ypač prie 
maisto krautuvių matyti il
giausios eilės žmonių.

I raganas ( aria
Siaučia Texase

ko, kad jie atomines bom
bas sprogdins, kiek ras rei
kalo. Chruščiovas savo at- 
; ak- ne rašo, kad jis atomi
nes bombas sprogdina su

, “skaudančia širdimi,” bet Sekmadieni rugsėjo 10 d. sniOf(iįna
Airijoj nukrito žemyn ke- ‘ _____ 211________
eivinis lėktuvas su 83 žmo-
ėmis ir visi keleiviai ir tar- Itltsui Dar Bandys
.aulojai nelaimėje žuvo Naujos Ii"lu tas

Nela me ištiko Amerikos *
ieleivini lėktuvą, kuris ga-; --------
eno i šį kraštą Europos tu-‘ 
istus. Daugiausiai lėktuve 
uvo vok.ečiu turistų, be jų,

buvo dar keli austrai, švei- 
• ai ir kiti.
Nelaimė įvyko Airijoje,

\ai lėktuvas pakilo iš Sban- 
non aerodromo, lėktuvas 
nukrito i Shannon upę ir la
vonų ieškojimas ilgai tęsėsi 
o nelaimės.

ovietų Rusija nesitenki- 
baudymu naujų jų atomi- 
bombų, bet skelbia, jog 

’iaiy- bandymus ir naujau
siu raketų. Maskva Įspėjo 
viro } asaulio laivus vengti
tani tikiu virtų Racifike, Jij»>s

na
’iii

Stiprus uraganas, pakilęs 
•<anbų jūroje ir pakrikšty
tas ( aria vardu, artinasi I 

rie Texas valstijos pakraš- 
ių. Žmonės, gavė įsjrėjimų, 
laukiasi iš audros kelio ir 
au vir- 100,000 žmonių iš- ■ 
ikėlė į aukštesnes vietas.

Audros baimijas: ir Gal-’ 
vesti n miestas, kuris jau yra 
kandžiai nuo audra nuken- 
či?»-

■ uo tarpu Naujosios An- 
pakraščius pasiekė

iideiės jūrų vilnys, kurias 
tikėlė kito uragano vėjai, 

nors pats tas uraganas nu- • 
io jūromis ir rausomos ne- 

>a. iekė.
BOMBOS ITALIJOJ

Italijoj vokiški 
išsprogdino kelias dešimtis
bombų Įvairiuose miestuo
se. Vien Romoje sprogo 6 

Į bombos, kitos sprogo kito
se vietose. Tirolio teroristai 
javo veikla plečia.

ne: ten kris jų kirižiarno- 
«n. (us.

J riiš kurį laiką Chruščio
vas gyrėsi, kad jis gali pa
lų-ti km tik jis nori I0U mi- 
:o. ų NT lenų galingumo 

’’'orr.bų ii sakė, kad jis turi
teroristai »r raketas tokiai galingai --------

bombai “pristatyti”. Nauji I cpiežius .Jonas 23-čias 
akėtų bandymai daromi gal aukia valstybių vadus prie 

ir politiniais sumetimais, derybų stalo. Sako, nereikia 
kad Amerikos žmonės su- leisti, kad pasaulis ristųsi Į 
prastų, jog Nikita juokais naujo karo baisenybes. Po- 
■įekalba. 1 piežius tuoj siūlo derybas.

ropiežiun už derybas

SVEIKINA TITOVĄ
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Kosmonautas majoras Tito- 
vas lankėsi ir rytu Berlyne, 
kur komunistu partijos pa
reigūnai pasitiko jį kaip 
pridera pasitikti Maskvos 
didvyrį.

Lenktynių Masina 
Įvažiavo! Minią

Italijos automobilių lenk
tynėse įugsėjo 10 d. vokie
tis lenktiniautojas von Trips 
įvažiavo i žiūrėtojų minių, 
pats užsimušė, užmušė 11 

! žiūrėtoju, 25 žmones sužeidė 
S ir pabaigė lenktynes trage
dija. Von Trips važiavo 
lenktyynese 150 myliu per 
valandą greitumu, kai jis ne
teko kontrolės ir mašina iš 
įsibėgėjimo atsidaužė į žiū
rėtojas.

Nelaimė įvyko Monza mie
ste, Italijoje. Lenktynės 
ėjo del pasaulio čempionato 
automobilių lenktynėse.

Pabėgo Nuo Batory

Vienas karininkas lenkų 
prekybos laive Batory šį 
pirmadienį pabėgo nuo lai

svo ir prašė prieglaudos tei- 
'sės Kanadoje.
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Jau keli metai mūsų didesnėse kolonijose veikia Lie
tuvių Bendruomenės Įvairūs padaliniai, o visu plačios 
Amerikos plotu dirba L. B-nės Taryba.

L. B-nė buvo čia atvežta iš Vokietijos stovyklų ir 
Amerikos gyvenimo sąlygose labai sunkiai kūrėsi. Net ir 
dabar ją vargu galima skaityti jau Įsigyvenusią JAV lie
tuviškoj išeivijoj, nes kada vyksta tos B-nės valdomųjų 
organų rinkimai, lietuviai labai nenoriai tuose rinkimuose 
dalyvauja ir reiktų laukti, kad tie išrinktieji valdomieji 
organai turėtų jaustis ore kabą ir neturi jokios rimtesnės 
atramos mūsų visuomenėje. Tik pagalvokime, kad visoj 
Naujojoj Anglijoj L. B-nės rinkimuose dalyvavo mažiaui 
lietuvių negu susirenka balsuoti vieno So. Bostono lie
tuvių klubo mitingan!

Kada L. B-nė bandė čia kurtis,—o tas kūrimasis tę
sėsi keletą metų—buvo visokių pasitarimų ir pasiaiški
nimų ir, rodos, buvo susiprasta, kad L. B-nė bus pirmon 
galvon kultūrinė organizacija ir rūpinsis mūsų kultūros 
reikalais. Kodėl “kultūriniais reikalais” negalėtų rūpintis 
Kultūros Fondas ar kaip kitaip pasivadinusi organizaci-' 
ja, čia nekalbėsime. Gana, kad to darbo žadėjo imtis L. 
Bendruomenė, organizacija, turinti “čarteri” su skambiais 
rasistiniais svaičiojimais, ir su pretenzijomis atstovauti 
“visus” lietuvius, dargi ir tuos, kurie apie L. B-nę nieko nė
ra girdėję ir labai nustebtų išgirdę, kad jie kaž kokios 
Bendruomenės yra “atstovaujami.” Taigi tokia, miglotai 
rasistinė organizacija, be šaknų visuomenėje, ėmėsi rū
pintis kultūriniais lietuvių reikalais ir pasitarimuose su 
kitomis, iš seniau veikusiomis mūsų visuomeninėmis orga
nizacijomis, žadėjo nesiveržti i tų kitų organizacijų veik-

"BOMBARDAVO” SOVIETŲ ATSTOVYBĘ

lljnibu uždraudimo“ organizacijos nariai Londone 
demonstravo prie Sovietų Sąjungos ambasados prote
stuodami prieš Chruščiovo naujus atominių bombų 
sprogdinimus. Vieną tokią gerai nusiteikusią demon- 
trantę policija jėga pašalina.

fabrikantų susivienijimas 
tapo supliektas ir parblokš
tas prie Pacific Laundry 
kompanijos vartų. Amalga
meitų unijos du skyriai jau 
Įsteigti ir artimoj ateity bus 
Įsteigta bendroji taryba 
(Joint Board). lai taip ma
no pirmas baras išvarytas

Kas savaite
“Blogo skonio juokas” j Tautų seime. Girdi, gerai

„ i pasidarbavus JT seime gal-r--.---- — - Praeitą savaitę dešiniųjų d . nanrasto
Havajuose, ir tiek tegalėjau sąmokslininKų grupė bandė HvUm t«Ahlr 
pridurti prie Charles Buka- Prancūzijoj nužudyti prezi-
įvecko su mūsų redaktorium dentą gen. de Gaulle. Są- 
:Sonda pokalbio.

(Pabaiga.)

iš firmos daibą ir atiduoti 
kitiems, ir kad Pacific skal
byklos prezidentas ponas 
Kilam nei

Stambus laimėj imas 
siuvykloj

.. , Kuomet ėjo aštri kovasapnuoti nesap-.p^jfi,, k ni.
. . nors gali jam J siu.
urnai nulaužyti ragus, darb^inkai. Buvo
jis taip greit atsidurs .,e^žiami atsišaukimai

los sritį ir nekelti trynimos! organizuotoj lietuvių visuo- navo> kad nors gali jam . . 
menėje. Taip buvo susiprasta, taip visi suprato naujai: rail) ūmai nuiaužvti ragus, bS2i

ar gal
net dviejų trečdalių daugu
ma, kuri pasisakytų už ne
priklausomybės grąžinimą 

i Lietuvai, Latvijai ir Estijai.
Tokio žygio šalininkai 

skelbiasi Vakaruose, Kali
fornijoj. Ten yra vienas se
natorius ir vienas kongres- 
manas, kur ie tokį sumanymą 
remia ir- žada dėti pastangų, 
kad kongresas priimtų rei- 
ualingą rezoliuciją.

Kalifornijos lietuvių va
dai, dėl kurių gerų norų ir 
širdingumo neturime nė ma
žiausio pagrindo abejoti, 
užmiršo vieną paprastą da
lyką, būtent, kad JT seimas 
dabar yr a Azijos, Afrikos ir 
Pietinės Amerikos valstybių 
dominuojamas. Ir kaip tik 
toms valstybėms, ypač Azi
jos ir Afrikos valstybėms, 
Baltijos kraštai mažiausiai 
įūpi. Todėl sukelti tame sei
me reikalingą dviejų treč
dalių daugumą yra beviltis 
dalykas. Net ir paprastai 
daugumai sutelkti reiktų 
labai daug spaudimo iš

mokslininkai, jam važiuo
jant savaitgaliui namo, pa
dėjo ant kelio stiprią bom
bą, o kai prezidento automo
bilis pil važiavo bombą, ne
toli kelio pasislėpęs pasike- 
..intojas oandė bombą iš
sprogdinti. Laimei bomba 
r.eišsprcgo, tik jos uždega
moji dalis suliepsnojo ir per 
tą liepsną pervažiavo prezi
dento ir jo palydovų maši
nos be jokio nuostolio.

Pasikesintojas suimtas ir, 
sako, papasakojęs visas jo 
žinomas paslaptis. Tuoj po 
to buvo suimti du generolai 
ir daugiau visokio Įtariamo 
svieto.

Prezidentas de Gaulle pa
sikėsinimą vadino ”’ologo 
skonio juoku,” o Prancūzi
jos gyvenimo stebėtojai tą į 
“juoką” yra linkę ir kitaip 
vadinti.

Prancūzija likvidavo jau 
veik visą savo kolonialinę 

tik dėl Alžyro

Tunisas Tariasi Su 
Paryžium Dėl Ginčų

Tuniso vyriausybė perei
tą savaitę pradėjo tiesiogi
nes derybas su Prancūzija 
dėl visų tos dvi valstybes 
skiriančių ginčų. Tuniso pre
zidentas, po laimėjimo gin
čo Jungtinių Tautų seime, 
Įsitikino, kad jam iš to nėra 
jokios naudos, nes prancū
zai nesutinka JT seimo nu- 
taiimo vykinti. Tiesioginės 
derybos tose sąlygose yra 
pačios naudingiausios.

Derybose pirmiausiai ap
tariamas kariuomenės ati
traukimas nuo Bizertos mie
sto, pasikeitimas belaisviais, 
o vėliau bus susitarta ir dėl 

Į pačios Bizertos reikalo.I
Kai kas spėja, kad Ame

taip
besikuriančios B-nės vietą ir veiklą mūsų tarpe. kad

Kultūriniam darbui dina yra'plati/jei pažiūrėti, ką prie bankroti slenksčio. jdarbininkai verbuojami j . .
to darbo pasiėmusi organizacija yra nuveikusi ir ką ji Penktos savaitės pabaigo- 'Amalgameitų uniją Dau- dent^ Pradetl tiesiogines 
galėtų ir turėtų nuveikti, matysime plačią spragą neatlik- je Įvyko taikos konferencija, giausia buvo kreipiama dė- de,Ybas su Prancūzija, nors bėti. Jei duoti Alžerijai ne-lg^ dviejų trečdalių daugu- 
tų darbų ir tik galima būtų palinkėti kultui ir inkams uo- Prie derybų stalo pasirodė, mesjo j vieną iš didžiausiu Amerika tokias pastangas priklausomybę, tai ką dary- mą, būtų tokia pat, kokią 
iiau dirbti jų pasiimtoj darbo šakoj. kad bendrovė galutinai pa-'firmų __ Alfred Shaheen dai’ė ir prieš JT seimo susi- ti su milionų prancūzų, ku- Tunisas turėjo dėl Bizertos,

Deja, tuo linkėjimu negalima pasitenkinti, nes L. klupdyta, bankuose kreditasįCo., kuri samdo virš 400 ^n^imų« jrie Alžerijoj gyvena ir gyve- arba Vengrija iš viso desėt-
Iruomenės viršūnėse ar atskiruose vaduose gąjima i uždarytas, pavieniai kredi- [darbininku, -siuva vyriškus „„ -------- ----------------- ”a ten Jau Per kebas gent- kų jt seimo rezoliucijų.

toriai stovi prie durų, virš >ir moteriškus drabužius, da- Norėjo Užmušti kartės Ką daryti ir su Saha- Todėl verta visiems pa_
2 milionų dolerių pajamų ro metinės apyvartos viiš Prp? i)p l0? kurJ?J P\an<:u* galvoti, ar užsimoka dėti pa-

4 milionų doleriu. U€ UŪUlie zai surado ir pradėjo eksplo- stangas, kad JT seime Bal-
OV U 1 - j -------- atuoti nemažai visokių ze* ,tiio« valstybių klausima* hū-^haheen kompanijos dai- Prancūzų dešiniųjų orga- mės gelmių turtų. Tuos tai J dabar keliamas?

nizacija, žinoma kaip “slap- klausimus teaptariant pran-į jau yra susidaręs

ir rika paveikė Tuniso prezi- imperiją, tik dėl Alžyro.pa- • Amerikos pusės. O naudą? 
tys prancūzai negali susikal- i Nauda, dargi gavus reikalin-

Bendruomenės
Įžiūrėti smulkiu politikierių nuotaikų, kurie mano. kad 
kultūra jiems per siauras reikalas ir norėtų pagarsėti ki
tokiais žygiais. Pr ieš kelis metus L. B-nės suvažiavimas 
plačiai aiškinosi, kodėl jų organizacijai nesiimti atsto
vauti Amerikos lietuvių visose gyvenimo srityse—politi
koje, kultūrinėse pastangose ir gal net ūkiškoj veikioj.
Tada pakalbėta, pasvajota ir viskas paliko, kaip ir ank
sčiau buvo. Šiais metais vėl tas pats smulkių politikierių Amerikos laisvoje prekvbo- metu"*per
platus pasimojimas pasiskelbė L. B-nės suvažiavime ir je kiekvieną savaitę trys ~a j«ieido virš 
jame 12 balsų nutarta (iš 32 turėjusių teisę balsuoti, bet šimtai Įmonių bankrutuoja 
nežinia ką dariusių) imtis didelio žygio ir gauti pas pre- ir tiek pat naujų atsidaro, 
zidentą Kennedy audienciją, kada jis mažiau bus užver- Kam čia galvoj, kad Pacific 
stos darbais. Su prezidentu L. B-nės žmonės, aišku, kai- Laundry kompanija užsida

nuėjo Į kitas Įmones, fabri
kantų susivienijimo bendras 
frontas sutriuškintas, jų na- 
5 iai kiekvienas išsižiojęs lau
kia naujo dolerio. Laisvose 
varžybose juk tai priimta.

bininkai buvo bandoma
_ iau

J“'"
o li oxr_ uauguil cj-.. , .. .. ... 'toji armijos organizacija“ cūzai ir barasi net su pias-

ikių, be kitų unijų, moteriškų perejtos savaitės gale ban- tikir.ėmis bombomis. Dėl tų 
rūbų siuvimo unija (ILG) d^ nužudyti prezidentą de klausimų eina ir Alžerijos

7 mėnesius■ Gaulle. Tuo tikslu ant ke- kaias, kuriame sukilėliai 
6o tūkstan

čius doleriu ir nieko nelai- I lio, kuriuo jis važiavo, bu- su arabų ir jau ne tik arabų 
vo padėta “plastikinė bom- pagalba bando prancūzus iš-

mėjo. Gi šiuo kartu Amalga- ba
įmeitams, galima sakyti, ne- Į, ’ t kada Drezidento, . _. -----------------T' . kitos pasigaus t, verfa ik” “ ™n? CeM0.’. irjluUSs ižLvo pre ITunuo pernok.

lietų Lietuvos reikalais. Vienas savanoris politikierius _ -P S ' 9 ' jau turime įsteigę unijos bombj} Bet bombos nepavy. 
net pasigyrė turis jau vieno ar dviejų senatorių pritarimą taip. fabnkantų sąjungos skyrių, jau pasirašyta kolek-;ko išsDroe(jinti todėl ir de 
tokiam L. B-nes vadų pasimatymui su prezidentu. Tuo
nutarimu L. B-nė, atstovaujanti po visą plačią Ameriką

kuri buvo sprogdinama; varyti iš visos Alžerijos.

net
ir komitetas tam reikalui 
judinti, bet gal dar ne vėlu ir 
tokio sumanymo rėmėjams 
pagalvoti, kad jų darbas 
negali būti naudingas. 

“Neutralieji”
25 valstybės posėdžiavo

4,632 lietuvius, išeina i politinę veiklą ir. pagal gense- 
kretoriaus V. Rastenio siūlymą, bando imti “Į savo rankas 
Lietuvos laisvinimo akciją.” Bando, tiesa. Bet kas toliau?

Mes turime vis dar veikiančią Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kuri iki šiol įūpinosi politine darbo sritimi. Ką gi 
L. B-nė siūlo su ALT daiyti? Nieko nesiūlo. Ji pasišau
na perimti Amerikos Lietuvių Tarybos darbą ir dėl to ne
mato net reikalo pasiaiškinti. Tai daroma “sęuatter’ių,” 
ar “jure caduco” principu—atėjau, paėmiau ir tu tylėk’.

Žinoma, nuo pasimojimo iki darbo perėmimo yra dar 
tai pas. Galima laukti, kad ALT skyriai ir pati ta organi
zacija pr imins 4632 lietuvių atstovams, kad jie mūsų vi-

Jugoslavijos sostinėje ir pri
ėmė nutarimą, kurį skaitant 
nenoroms tenka galvoti, kad 
nepajėgė nieko sutarti ir 
nutarti.

Konferencijai renkantis 
posėdžių, rusai pranešė, kad 
iie darys atominių ginklų 
bandymus. Kon ferencijai 
posėdžiaujant, įusai ir pra
dėjo atomines bombas vėl 
■progdinti, bet 25 neutralie
ji nesurado nė vieno žodžio 
šitam rusų elgesiui pasmerk
ti. Ir po to vadink tokius 
valstybių galvas “neutra
liais!” '

Viena karikatūra spaudo
je gal teisingiausiai išreiš
kia Belgrado neutraliųjų 
veidą. Kas tai užsiminė “ap
sisprendimo teisę” įyšium su 
Berlyno klausimu, o tipas, 
labai panašus i Indijos Neh- 
>u, piktai sako:

“Ką jūs manote, kad jūs 
esate Azijos ar Afrikos gy
ventojai, kad užsinorėjote 
apsisprendimo teisės?”

Belgrado neutraliųjų su
važiavime dalyvavo tik Af
rikos ir Azij'os valstybių at
stovai. Europą atstovavo Ju
goslavijos Tito ir galima su
prasti, kad tų kontinentų 
valstybių rūpesčiai sukasi 
apie jųjų bėdas, kurių yra 
devynios galybės. Aukščiau 
pakelti savo akis tų valsty
bių vadams nebuvo nei laiko

Tunisas skundėsi Jungti
nių Tautų organizacijai dėl 
to, kad prancūzai nesiskubi
na apleisti Bizertos karišką 
bazę tame krašte. Jungtinių 
Tautų organizacija susirin
ko net Į nepaprastą asamblė
jos sesiją ir po kelių dienų 
kalbų priėmė rezoliuciją, 
kokią pats Tunisas pasiūlė.

Tunisas laimėjo visą 100 
procentų. 66 balsais prieš 0 
buvo priimta JT seimo re
zoliucija, bet iš jos nauda 
pasirodė labai abejotina. 
Prancūzų prezidentas de 
Gaulle pasityčiojo ir tos re- 
oliucijos ir pareiškė, kad 

dabartinėj tarptautinėj si- 
uacijcj prancūzai iš Bizer- 
os savo karo pajėgų nema- 
o atitraukti.

Vadinasi, Prancūzija nu
mojo ranka Į JT seimo nuta
rimą ir viskas paliko, kaip ir 
anksčiau buvo. Tuniso pre
zidentas Burgrba suprato, 
kad jis iš JT organizacijos 
gavo viską, ką ta organiza- 
eija gali duoti ir .. . dėl Bi
zertos bei kitų reikalų krei
pėsi i gen. de Gaulle ir pa
siūlė jam derėtis tomis są
lygomis, kokias Prancūzija 
Tunisui ir anksčiau siūlė. 
Tokios derybos dabar ir 
vyksta.

Pamok* lietuviam*

nariam tas ne galvoj, jie tik tyvinė sutartis trims me- Gaulie naliko visiškai ne*u- 
ir laukia progos vienas kitą tams. Derybų keliu išgauta 1
praryti. Bet tai labai įūpi iš kompanijos darbinin- 
darbo unijų atsakingiems kams tokios pat sąlygos, ko- 
vadams: šitokiai didelei kias turi Amalgameitų na- 
skalbyklai užsidarius duris, riai visoj šaly.
virš 350 darbininkų liks be Anuosyk, ’ kai Shaheen 
darbo, o jų visų kitose skal- =ė<lo prie derybų stalo su 
byklose nesutalpinsi, vi- moteriškų r ūbų siuvimo uni- 
siems ten nei vietų nėra. jog atstovais, vietos fabrikų 
Naujos problemos, nauji rū- sąjungos dir ektorius padik- 
pesčiai. tavo Shaeen‘ui sąlygas, ku

rių privalo laikytis, o jei nu
kryps ir priims unijines sąly
gas, tai vietos bankuose kre- 

Jditų nėra. Gi visiems žino
ma, jei šios šalies laisvosios 
prekybos sistemoj negausi 
kreditų — džiauk dantis 
ant tvoros.

Visoms Įmonėms, kurios 
turi reikalą su Amalgameitų 
unija, jokie šalutiniai inte
resai sąlygų nepadiktuos.
Amalgameitai turi savo ban
kus ir teikia kreditus netgi 
prieinamesnėmis sąlygomis 
visoms Įmonėms, kurios tai
kingai sugyvena su unija.

Be to, Amalgameitų unija 
turi savo d i audimo kompa
nijas, kuriose darbininkai 
apsidraudę, ir unijos na
riams ner eikia mokėti kom
panijoms didelių premijų, 
ligoje savišalpa ir pomirti
nės išmokėjimai gaunami už 

Darbininkų vieningumas, spięsti aparatas Įsteigtas irjn.arl'I mokesčius unijai, o

Kolektv vinė sutartis 
pasirašyta

suomenėje “veikia” kaip to Grigo bitės ir rodo savo ne- j prje derybų stalo, kai 
subrendimą sutartinam ir sutartam darbui dirbti, aiba (kompanija buvo parblokšta, 
bando “padaryti perversmą,’ panaikinti ar bent pasalinti kitokie pyragai. Streiko ke-
iš kelio lietuvių politines grupes ir veikti “visų” vardu.

Atrodo, kad mūsų visuomenei, mūsų politinėms gru
pėms ir darbuotojams laikas arčiau pažiūrėti, koks ša- bet medžiaginiai būna nuo- 
šas auga ore kabančios L. Bendiuomenės viršūnėse ii- la- iStolis. Gali jai jau padik- 
bai laikas tuos žmones Įspėti ir jiems priminti, kur jų vie- tuoti taikos , sąlygas, 
ta ir kokia jų darbo sritis.

liu Įmonę Įveikus, unijai te
būna moralinis laimėjimas,

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

IV
A. JENKINS

neparodytų, bet vos tik pati

gauti ir imti, ką nori, bet kas 
iš to, jei šimtai darbininkų 
liks be darbo ir- duonos. Juk 
nuolatos jiems pašalpų ne
mokėsi.

Buvom priversti daryti 
nuolaidas, pasitenkinti ma
žesniu, negu kad iš karto

Amalgameitų unijos va- ^.sP^ndo nenusisuko. Pa- buvo numatyta: Unija pripa- 
dovaujamas Pacific Laun- !det1?, buvo _tokia’. kad J*1 žinta, algos pakeltos, atos- 
drv bendrovės streikas dėLstre!kas,nebut^ bai?tas, jei- togos užtikHntos, mokestis 
žmoniškesnių darbo ir gyve-!?1 dar t™dl!Jas už darbo viršlaiki garan-
nimo sąlvgų, vpač dėl uni- !tęs,ę?' tai Pacific skalbyklos tuotas, skundams ir viso- 
jos pripažinime penktoslnebutų lkę nei pe 3 kiems nesusipratimams iš-
savaitės pradžioje rodė aiš-, Darbininkų vieningun
ku darbininkų laimėjimą, 'unijų bendras frontas, kai dar daug kitokių darbinin . .

‘ . pasileido darban ir kai smo- kams naudingų pagerinimų kaip n kitose unijose.
Pei 37 dienas bendrovė gg fabrikantų susivieniji- Į sutarti Įrašyta. Kas svar- Tai va, kodėl Amalga 

išbandė visokiausius būdus imui i sprandą, tai nei pa- biausia — Įmonė gyvuos ir meitų unija yra stipri ir ko- 
streikui sutriuškinti, Amai- čios unijos visai nesitikėjo, unija augs. Kolektyvinė su- d^l Havajuose fabrikantų 
gameitų unijai sužlugdyti, kad jos turi tokią jėgą, kuri tartis pasirašyta metams ir sąjunga dėjo visas pastan- 
kad jinai daugiau nė nosies per keletą dienų gali atimti pusei. g®8 j°s čia neįsileisti. Betgi

tie mokesčiai nėra didesni,

žeistas.
Bombos sprogdintojas su

imtas. Jis išdavė savo sė
brus ir suimta jau nemažai 
visokių sąmokslininkų.

Suimtųjų tarpe yra du ge
nerolai ir eilė kitų dešinių
jų sąmokslininkų veikėjų.

New Yorke Laimėjo 
Wagnerio Grupė

New Yorko didmiesty no- 
minacinius balsavimus de
mokratų tarpe laimėjo ne 
reguliarinė demokratų orga
nizacija, žinoma Tammany 
Hali vardu, bet miesto majo
ro R. Wagnerio giupė. Tam
many Hali pralaimėjo ir 
partijos pareigūnus skiriant, 
todėl New Yorko demokra
tai turi progos gerokai ap
sivalyti ir atversti naują la
pą partijos veikloje.

Republikonų partija New 
Yorke išstatė savo kandida
tą Į miesto majoro vietų, 
bet vargu turi bet kokios 
vilties rinkimus laimėti. Jei 
nominaciniuose balsavimuo
se būtų laimėję Tammany 
Hali žmonės, tada republi
konai būtų turėję daugiau 
progos demokratus išstumti 
iš miesto valdžios.

Visi nori mokėti, bet ne vixi 
nori mokyti*.

• ♦ «

Ir pempė gina savo 
* * *

lizdą.

Jei yr^ bėda. yra ir klaida.

Amerikos lietuvių tarpe ir "<*»» bflti nei noro- 
jau kuris laikas kalbama J. D.
daiyti žygiu, kad Amerikos--------------------------------------------
kongresas priimtų rezoliu- Labiausiai prarasta diena 
ciją, kurioj būtų patariama yra ta, kurioje žmogus ne kar- 
vyriausybei iškelti Baltijos to nenusiftypaojo. 
valstybių likimą Jungtinių Nfcęfca Chaa»f<#
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PATYS ESAME KALTIL. Bendruomenės suvažiavimas
Rugsėjo mėn. 2 ir 3 d. 

Nevv Yorke Įvyko J. A. V. 
Lietuvių Bendruomenės tre
čiosios tarybos suvažiavi
mas.

Iš 31 išrinkto atstovo i su
važiavimą atvyko 26 atsto
vai

3. L. B. valdyba paskiria 
1,000 dolerių premiją kon- 
kursiniam dramos veikalui, 
kuris tiktų lietuvių jaunimui.
4. Geležinis fondas. Kad 
nepritrūktų lėšų lietuviškam

[Please Be Careful f*

, neatvyko tik 5: iš Los kultūros darbui, L. B. valdy- 
Angeles 1 ir iš Čikagos apy- ba sten£9asi sudaryti dides- 
gardos 4. nl ir neliečiamą piniginį

* * * fondą; patsai fondas turėtų
Suvažiavimo prezidiumą būti neliečiamas; tik procen- 

sudarė St. Barzdukas, Alg. ^i *s *on<Įo būtų naudo- 
Nasvytis ir T. Blinstrubas; J3™1 kultūriniams reika- 
sekretoriatą — prof. Vyt. lams-
Vardys ir Vyt. Kamantas. 5. Lietuviškas (lituanistinis)

Suvažiavimo pradžioje švietimo dalbas. L. B. pla- 
buvo sveikinimai, žodžiu nuoja išleisti vaikams lietu-
sveikino: Lietuvos gen. kon
sulas Budrys, Trimakas

viškų pasakų patefono plok
štelių, išleisti mokyklinį žo-

(Vlikas), Rastenis (Nepri- idynėlį ir vaikams bei jauni- 
klausomybės Talka), kun. Į mui pritaikytų knygų seriją. 
Jankus (Balfas, Katalikų 6. Bendiuomenės laikraštis-
Federacija), d-ras Sungaila 
iš Kanados (Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė), Valaitis 
(Lietuvių Spaudos Klubas). 
Raštu sveikino: L. Šimutis 
(Altas), vysk. Brizgys, Lie-j 
tuvos pasiuntinys J. Rajec
kas, Lozoraitis (Roma), Lie
tuvos gen. konsulas Daudž- 
vardis, Sidzikauskas, Kęs
gailą (Montrealis), Dabušis 
(Ateitininkų Federacija), 
Virbalis (Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis), Bačiūnas (Tau
tininkų Sąjunga) ir kiti.

-biuletenis, kuri leidžia L. 
B. valdyba, skiriamas Ben
druomenės nariams ir nuš
viečia šios organizacijos 
darbus ir tikslus. Biuletenio 
tiražas auga ir baigia pa
siekti 2,000 egzempliorių 
skaičiaus.

L. B. valdybos finansinė 
apyskaita rodo, kai pajamos 
žymiai padidėjo. Nuo 1960 
m. rugsėjo mėn. iki 1961 m. 
rugsėjo mėnesio būta apie 
13,000 dolerių pajamų. Iš 
tų pajamų duota Kultūros

Iš sveikinimuose pareikš- Fondui 3,173 dol., Pasaulio
tų Liet. Bendruomenei lin
kėjimų minėtinas Rastenio 
linkėjimas, kad L. Bendruo
menė paimtų į savo rankas 
Lietuvos laisvinimo akcijos 
vadovavimą. ..Suvažiavimo 
pirmininkas St. Barzdukas, 
atsakydamas Rasteniui, pa
reiškė, kad jo linkėjimai ne
būsią pamiršti.

♦ * #
Po sveikinimų ėjo L B. 

Valdybos apyskaitinis pra
nešimas, kas nuveikta ir ku
rie darbai planuojami atei-v • •ciai.

Iš atliktų ar jau ruošiamų 
darbų minėtini.
1. Dainų Šventė, kuri įvyko 
š, m. liepos mėnesį Chicago
je. Šventė gerai pasisekė, ji 
atgaivino ir sustiprino lie
tuvių tautines nuotaikas. 
Nusstatyta periodiškai ruoš
ti dainų ir tautinių šokių 
šventes bei kultūros kongre
sus su dviejų metų protar
piais.

2. Jau pradėti paruošia
mieji darbai, veikiant kartu 
su Kanados Bendruomene, 
1962 metais Chicagoje su
šaukti antrąjį Kultūros Kon
gresą.

Lietuvių Bendraomenės val
dybai 512 dol., “Knygų 
Lentyynai” leisti pašalpa— 
180 dol. ir t. L

Po L. B. valdybos praneši
mo buvo dar kun. Jankaus 
pranešimas apie Balfo veik
lą. Jis šelpia ne tik Vokieti
joje likusius, bet ir už gele
žinės uždaugos, Lietuvoje 
ir Sibire bei kituose kraštuo
se į skurdą patekusius lietu
vius; greta šalpos darbo, 
Balfas, kiek gali, remia ir 
lietuviškąjį švietimo darbą. 
Tam šalpos ir švietimo dar
bui Balfas per metus išlei
džia apie 100,000 dol.

Nauji valdymo or gabiai
Po pranešimų ėjo rinki

mai. L. B. trečiosios tarybos 
nuolatinis prezidiumas su
darytas (trejiems metams) 
Clevelande. Pirmininkas—

Miškai yra didžiausias tautos turtas, o kiek ju be 
reikalo sunaikinama? šiemet iki rugpiūčio ga
lo Amerikoje buvo 104.662 miškų gaisrai, kurie 
sunaikino 4,155,000 akrų miško. Daugiau ne 90'< 
gaisru kilo dėl netvarkingų žmonių neatsargaus 
elgesio su ugnimi. Saugokime miškus nuo gaisro!.

ti savo viduje skaudžių su
krėtimų.

P. \ ileišio siūlymas buvo 
priimtas bene 12 balsų (su
važiavime buvo 32 su balso 
teise), šio nutarimo vyk-i 
ciymui pai uosti išrinkta at- 
sr.ii a komisija.

Suvažiavimas trako 2 iš-

WORCESTERIO NAUJIENOS
Šį sekmadienį važiuosime turininga progiama atžymė- 

į SLA 57 kuopos pikniką į jo Susivienijimo deimantinę
Atsiminkime, kad ši sek- .su^a^ti- .

. Programa trumpu žodžiu madienį, rugsėjo 1 / d., Alai- * , \ 1i v oi a pradėjo A. Aiilauskas.romo parke bus SLA o/ kp. ~ ~
. ,5 o .............. j • Solo dainavo . rgnes Cat-banketas Susivienijimo dei- . , -

tisas dienas; trumpoje korė- mantiniam jubiliejui atžyt’Y '!au,lles_<la‘nas-
si ondeneijoje tebuvo gali- mėti pla(ižia i Val. popiet. ;°.bU“ e ilact'nait.e lletu- 

- - - - - r- r ! viškai tr ang iškai. Joms
akomponavo < >na Alias.

Kalbėtojų buvo daug, tik 
laimė, kad ji, kalbėjo trum
pai, išskyrus programos ve-

mu paminėti svarbesnius ar 
Įdomesnius jo momentus.

Stebėtojas

MIAMI, FLA.

• Kai kurie nutarimai ir 
diskusijos

1. Fondas. Geležinio Fon
do reikalas L. B. valdyboje 
užtruko ilgesnį laiką. Tada 
dr. Razmos vadovaujama

O. Kaulakienė gavo 
magistro laipsnį

Miami lietuviai nedaug tė
tuli inteligentų: du gydyto
jus, 3 advokatus, 3 kunigus 
ir 3 mokytojus. Iš paskuti
niųjų ypač pasižymi Lietu
vos garsinimu Ona G. Kau
lakienė.

Ji dalyvauja ir lietuvių vi
suomeniniame gyv enime, 
kiek jai laikas leidžia, ji 

'daugiau kaip 12 metų yra 
SLA 44 kuopos finansų se
kretorė. Bet ypač svarbus 
jos darbas amerikiečių tar
pe. Ji yra laikoma viena ge
riausių mokytojų, dabar ga-

moko tik angliškai ir tik an
gliškų potierių bei maldų.
Kun. šantaras ir kun. Jan- vo magistrės laipsnį su auk
aus paaiškino, kad už tai ne- ščiausiais pažymiais, 
galima esą priekaištauti lie- Mokslo metams pasibai- 
tuviams kunigams, nes Lie- jj via kviečiama su pa- 
tuvių Kunigų Vienybės šuva- .kaitomis apie Lietuvą. Ji

Pasiruošimas banketui ei
na į galą. Į jį įsijungė mūsų 
senas veikėjas Massachus- 
etts seimelio atstovo Vytau
to Pigagos tėvas Ignas Pi- 
gaga — sėkmingai pardavi
nėja biletus. Bankete daly
vaus ir seimelio atstovas Vy
tautas Pigaga, solistai Ona 
Dirvelienė ir Jonas Saba
liauskas dainuos žavingus 
duetus, muzikas Jonas Dir- 
velis ir Helen Smith gros 
smuiku ir pianu. Jie visi yra 
kuopos nariai.

Rengėjai laukia svečių ir 
iš kitų vietovių.

Krušai minėjo auksinį 
jubiliejų

Domininkas ir Ono Kru
šai rugsėjo 3 d. minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. Jų keturi sū
nūs suraošė ta proga kara
lišką puotą.

Krušai yra geri lietuviai..
Aplankiau lietuvių parkus

Rugsėjo 3 d. važiavau lie
tuviškų parkų pažiūrėti. Pro 
Maironio parką, kurį valdo 
naujakuriai, važiuodamas 
mačiau 3 automobilius. Bim-

dėją Anelę Bajorienę. Iš 
kalbėjusių paminėsiu Susi
vienijimo prezidentą Povi
lą Dargi, t ntro sekretorę 
Bertą Pivaronienę ir centro 
iždo globėją adv. Steponą 
Briedį.

Angliškai kalbėjo teisė
jas W. Lopatto ir dar vienas 
advokatas, kurio pavardės 
nenugirdau, nes garsiakalbis 
gerai neveikė. Ir paskutinis 
kalbėtojas pasisakė už Lie
tuvos išlaisvinimą, nes jo tė
vas gimęs ir augęs Kaune.

Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

“Dainos’’ metinė šventė

imciatyvine grupe sumanė žuvimas esąs nutaręs lietu- apsirengia tautiniais drabu 
vius vaikus mokyti maldų ne žiais, pasiima žemėlapį, lie- 
lietuviškai, o angliškai. T. tuviškų plokštelių ir taip ap 
Blinstinbas (Chicago) toki sišarvojusi vyksta praneši 
Lietuvių ivunigų vienybes mų Jai-yti. Amerikos jauni-
nutarimą savo kalboje įver- muj j j patinka, todėl ji gau- nemažai automobilių. Nus- 
tino kaip nepatrotišką, ža- na kvietimų panašią paskai-: tebau ten pamatęs ir nema- 
lingą lietuvybės išlaikymui. tą daugiau kur laikyti. žai naujakurių.

atskirai nuo L. B. valdybos 
sukruti lietuvių kultūros rei
kalams miliono dolerių fon- 

Iriivin nrrw>£>ntaic Rūtu\z-vv ■ ■
palaikomas lietuvių kultūri
nis darbas. Toji iniciatyvi
nė grupė iš pačios pradžios 
turėjo pasisekimo. L. B. val
dyba nenorėjo iniciatyvinės 
grupės separatiškam darbui 
pritarti ir kilo ginčų. Tary
bos suvažiavimas ginčija
mus klausimus išlygino; 
tarp Liet. Bendruomenės ir

binių zai___v/iympia parke 1____uuvu

Lietuvių karo veteranų 
parke buvo daugiau jauni-

4. Priimtas nutarimas pa- Kaip būtų malonu, kad 
raginti visus Bendraomenės daugiau būtų tokų uolių ir
skyrius, kad aktingai pasi- gerų lietuvių vardo garsinto- mo. Ruošėsi programai, ku- 
reikštų, rengiant 16 Vasa- jų amerikiečių tarpe kaip 
no minėjimą ir kad visos Ona Kaulakienė, 
minėjimo metu surinktas au- Aš pakllausiau, kaip ji

atskiros iniciatyvinės grupės Į perduotų L. B. valdy bai, taip gražiai išmoko lietuviš- 
kuri tas aukas pati įteiks kai kalbėti.ginčas baigėsi susitarimu.

Tad bus Fondas kultūros Ljetuvos laisvinimo veiks- —Nagi, beskaitydama 
reikalams kuri valdys patys ‘Aliams, kuriems aukos buvo Maiki. Alano tėvelis skaitė 
aukotojai,’ o to Fondo pro-, surinktos. Keleivį ir kai jis ateidavo į
centus skirstys aukotojų ir j 5. Suvažiavimo beveik pa- ,namus’ tėvas jį paim- 
L. B. valdybos skirti atsto- baigoje P. Vileišis (Water- davo ir duodavo man per- 
vai visi kartu. Šiuo metu ini- būry) netikėtai iškėlė visai ■?kaitYĮ-i ^yįimas:

naują klausimą. Jis pranešė. te- pakaityk Maiki Maiklui 
kad pasitaręs su buvusios 1 -^at' man0 tėvas buvo var- 
tarybos pirmininku J. Šle-

ciatyvinė grupė turi tvirtų 
pažadų 50,000 dol.; suvažia
vimo metu jau dvi Bendrao
menės apylinkės pažadėjo 
po 1,000 dol.; yra vilties, 

St. Barzdukas; A. Nasvytis ka(j tikrai išaugs rimtas, dl
ir Alf. Mikulskis—vicepir
mininkai ir Vyt. Kamantas 
—sekretorius. L. B. valdy
bos pirmininku išrinktas Jo-

delis Fondas lietuvių kultū
ros reikalams.

2. Prof. Vyt. Vardžio kny-
nas Jasaitis iš Chicagos; jis Sa- V- Vardys yra parašęs 
pasirinks kitus valdybos na- anglų kalba knygą, kurios 
rius ir patieks juos L. B. ta- i pradžioje trampai atpasako-
rvbos prezidiumui patvirtin
ti.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iŠ Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų daro“;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tentas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs poiemių urvai; 
Upe po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais.

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

jama Lietuvos istorija, o di
desnė dalis knygos skiriama 
Lietuvos okupacijų aprašy
mui. Suvažiavimas paskyrė 
2,000 dol. šiai knygai išlei
sti.

3. A. Mikulskis (Cleve
land), kalbėdamas apie pa
rapijų pradines mokyklas, 
konstatavo, kad lietuviai 
kunigai, paraošdami vaikus 
pirmajai komunijai, vaikus

“KELEIVIS” 
CM East Broadvray Sa. 27.

HIE BARČU!
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA. 
1490 kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

iedtadienj ir aekmadienj
nno 9:30 iki 9:30 eal. ryte 

AKARU9K0S: pirmad. 7 vai. V.|
Tel.: HEmlock 4-2413 

159 S. MAPLEWOOD AVE.| 
CHICAGO 29. ILL.

Rugsėjo 4 d. Sans Souci 
parke buvo “Dainos” metinė 
41-cji šventė.

Dainavo choras ir solistė 
Irena Stankūnaitė iš Linden, 
N. J. Jos tėvas akompona
vo pianinu. Chorai dirigavo 
P. Karašauskas, pianinu pri
tarė Ona M ras.

Programai vadovavo adv. 
R. F. Lovverv. antros kartos- -----r- —

čia gimęs lietuvs, todėl lie
tuviškai nepajėgė savo min
čių išreikšti. Kun. A. Ežers- 
kis lietuviškai pagyrė už lie
tuviškų papročių palaikymą. 
Teisėjas E. AV. Lopatto savo 
kalboj pasakė, kad geri 
amerikiečiai palaiko savo 
tėvų kultūrą.

M i-ė A. GarLvičius

du Mykolas). Maikio pasi-
pečiu, per senatorius daręs! mano tėvui taip

. 5 .. , patikdavo, kad jispastangų, kad prezidentas • J
Kennedy priimtų L. B. taiy-
bos suvažiavimo atstovus. P.
Vileišiui buvę atsakyta, kad 
šiuo metu prezidentas esąs 
labai užimtas, bet ateityje 
tokią audienciją būsią gali
ma gauti. P. Vileišis pasiū
lė, kad L. B. tarybos orga
nai pasirūpintų tokią audi
enciją gauti. Dėl laiko sto
kos diskusijos dėl P. Vilei
šio pasiūlymo buvo trumpos.

Inž. Alg. Nasvytis ir prof.
Vyt. Varoj s P. Vileišio pa
siūlymui pritarė. Pirminin
kaujantis St. Barzdukas pa
stebėjo, kad reikalas jaut
rus ir reikalingas atsargu
mas. T. Blinstrubas suvažia
vimą įspėjo, kad P. Vileišio 
siūlymas liečia labai jautių 
dalyką ir kad reikalingas

vienas
vaikščiodamas kartodavo 
Maikio bibliją, kaip jis sa
kydavo. — paaiškino man 
Ona Kaulakienė.

Linkime mūsų mielai 
Onutei daug sveikatos ir 
sėkmės jos profesiniame 
darbe ir Lietuvos vardą gar
inant tarp amerikiečių.

L. J. Stasiulis

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” šiemet kai
na dar tik $4-00 metama.

ŽALGIRIO MŪŠIS

rią atliko trimitų ir būgnų 
orkestras.

Lietuvių Piliečių Klubo 
vasaraamy-Bungalovv rado
me nemažai jaunimo besi-,' Prieš savaite mirė Aftup-
maudant ir bežaidžiant ir j ras Garlavičius-Gario, kilęs 
senimo prie stalų alų be-jiš Kauni jos, 65 metų am- 
gurksnojant. žiaus, palaidotas Pljanouth,

Čia iš vidaus labai gražus Fa. Laidotuvėmis įūpinosi 
vaizdas — kaip ant delno angliakasių unijos skyrius^ 
Quinsigamond ežeras, galy- kurio nariu ji buvo. 
bė laukinių ančių, bet jos • Velionis nepriklausė lie- 
aip prijaukintos, kad nebi- tuvių organizacijoms, nepa- 

jo visai netoli priplaukti, liko nė gimimų adresų, bet 
Toli tarp salų matėsi daug paliko bankuose pinigų. Ro- 
burinių laivelių. Tykioj va- dos, brolis g-”vena Detroite, 
caro prieblandoje atrodė, artimas jam bus ir Dominin-

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo- 

pusl.didelis atsargumas, nes kiai- gienės parašytą 24
dingai padarytas žingsnis ’ k elę “Žalgirio 
galėtų daug žalos Bendrao- 
imenei atnešti. Dr. B. Matu- Neturintieji laiko storų kny-

[lionis pareiškė, kad L. B. Ta- jp, apie tą Lietuvos istori- 
ryk*! jei išeitų veikti ir poli- . • , • , .. ..
tinėje arityje, .aUi.totų ant Jos. ?varbl* skaitytl
labai slidaus ir pavojingo šioj knygelėj ras tą, ką 
kelio; Bencruomenė, kaip kiekvienas turėtų žinoti, 
arenę

mūšis“.

kad esi kaž kokiame užbur
tame krašte.

Mirė šie lietuviai
Šiomis dienomis mirė 

Pranas Žydelis, Ona Brazin- 
skienė, Barbora Valančau- 
skienė, Pranas Bedarbis ir 
Ona Gražulienė, naujakurio 
Antano Gražulio žmona, 65 
metų amžiaus.

Kitos naujienos
Benedikto Grigaliūno sū

nus karys Gediminas lankėsi 
pas tėvus. Jis tarnauja lėk
tuvų mechaniku Texas val
stijoje.

Rugsėjo 3 d. Lietuvių ka
ro veteranai savo vasarna
my turėjo šaunų banketą, 
kurio programą atliko būg
nų ir trimitų orkestras.

J. Krasinskas

AVILKES BARRE, PA.

kas Ivaška, gyvenęs Nevv 
Kensington, Pa.

J. V. Stanislovaitis

CHICAGO, ILL.

SLA 7-ji apskr. atžymėjo 
Susivienijimo sukaktį

Paaukštino dr. Daužvardį

Lietuvos konsulas Chica- 
goję d r. P. Daužvardis pa
keltas Lietuvos generaliniu 
konsulu Chicagoje.

Dr. P. Daužvardis vra gi
męs 1895. XI. 16 ir tarnauja 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijoj nuo 1925. VIII. 
20 d.

Lietuvos konsulu Chiea
goj jis buvo paskirtas 1937 
m., o prieš tai buvo vicekon
sulu Nevv Yorke.

A’alstvbės departamentas 
jam išdavė pažymėjimą val
stybės sekr. Dean Rusk pa- 

: rašų š. m. rugpiūčio 11 d., 
kad nuo tos dienos jis yra 
oficialiai pripažįstamas Lie
tuvos generaliniu konsulu 
Chicagoje.

SLA 7-ji apskritis Rocky 
galėtų susilaukti pa- Knygelės kaina 50 centų. 'Glen parke rugpiūčio 27 d.

Progų pasitaiko, bei nesiluu- 
toja.
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Iš pavergtos Lietuvos
eiA jis žuvo

VIENAS VIRŠININKAS 
IRIMS DARBININKAMS

Kaip sovietinėj santvar
ka.i \ ėdamas ūkis, gražų pa- 
vzdi paskelbė Adolfas Pau- 
hus i ugpiūčio 23 d. per Vil
niaus radiją. Jis taip kal
bėjo :

i ai - jus manote, drau
gai. kiek viršininkų reikia 
\ ado’, auti, sakysime, 14 tlar- 
11;;inkų kolektyvui?

I ilnai pakanka 1 virši
ninko, — atsakote jūs. Ir 
n j o tokia nuomonė. Ta-

žmones, jų kultūrą nuo be
protiškų imperialistiniu ka- 
io kuistytojų užmačių,“ to
dėl jis pritaria “visoms vy- į 
riausybės priemonėms karai 
išvengti, o jeigu jis kiltų — 
saliai apginti.“

Nikitos garbinimas
Nikitos Chruščiovo asme

niui iškelti yra sukurtas fil
mas ‘ Mūsų Nikita Sergieje- 
\ irius“. Tas filmas, aišku, 
lodomas ii Lietuvoje. Po jo 
premjeios Vilniuje Juozas 
Macevičius 1 iesoje šitaip

< au. Klaipėdos laivų staty- paiate:
1 <>.- imonės direktorius drg. 
Lladkovas galvoja kitaip. 
Pavyzdžiui, šios įmonės ma

stai jis — paprasto n 
atviro veido žmogus, kuria
me mes atpažįstame be galo

KELEIVIS, SO. BOSTON

x u. neion ctuiagos suuuzo i k A Denurutts 
uitiziulis lėktuvus, žuvų visi keleiviai ir tarnautojai, 
viso <8 asmenys. Ju :a.pe ir vairuotojas James H. Suo
dei s. via matome jo nuotrauką ir jo kūną nelaimės 
v .etoje, apdengtą drobule ir ant jos jo kepure.

Kas dedasi Latvijoj
■vykias. Nuolat pasitaiko su-
jsikirtimų su rusais perpildy
tuose tramvajuose, autobu
suose ar eilėse žmonių ties 

Pet lyno, tai atsiliepsią visai krautuvėmis. Rusai, save 
Sovietų Sąjungai, ir jie su laikydami aukštesnė gyven- 
neriinu žvelgia į artimiau-'tojų klase, dažnai apie vie

tos gyventojus išsireiškia: 
tie piakeikii latviai...

Nuo 1960 m. retam lat
viui, kaip turistui, pavyko 

gy- išvykti į užsieni. Nors prieš

K i arto rusinimas 
vyksta visu spartumu

(Elta) 1 oncone leidžia
mas tentio-i.ytų Europos 
Social.stų t nijos biuletenis 
’ Labom s t all Irom behind 
the lion Curtain“ rugpiūčio
mėn. laidoje įsidėjo žymaus . . . , , , • .

Bru- ventcjų persekiojimai, Kai- porą metų Lygoje buvo 
ninšo teiginiu, turi ryšio su įsteigtas komitetas kultūri-

ua ateiti.t *■
Faktinai visur vadovauja

rusai

Latvijoje paastiėję

terialinio- techninio aprūpi-! brangaus žmogaus bruožus, 
nimo skvriuj 14 darbininkų'žmogaus, kurio vardą su pa
tenka 4 viršininkai ir dar 1 igarba taria milionai darbo 
viršininko pavaduotojas. Jei žmonių visame pasaulyje... 
toks faktas būtų vienintelis,
galbūt, dėl jo ir nevertėtų 
tiukdyti jūsų dėmesio. Ta
čiau, viršininkų gausinimo 
liga serga ne vienos imonės 
vadovai. Todėl ši klausima gera, kad Jūs gyenate kartu

* • i • T T • 11

žmonių visame 
ta pati vidinė šiluma sklinda 
iš jo gertj, bet aštrių ir pro
tingų akių, ta pati paprasta 
ir gyvenimiška išmintis 
skamba jo kalbose... kaip

Melagiai be jokios gėdos

latvių politiko, veikėjo 
;iio iv ai h ii. s apzvi 
'straipsni ai ie padėti 1 atvi- 
joje 1901 m. Autor.aus nuo
mone, politine , atietis lat- 

, v įjoję n Lili«c<.e . a-iaitijo 
kraštuose pastai uoju metu 
iesanti pa ioyejusi. Slaptoji 
policija esanti veik
lesne, kaip. Įioslahnin.ais 

; laikais.
Tardo už susirašinėjimą

su užsieniais —rasą, dažnai faktiną
Slaptoji policija tardanti dovą. 

latvius, juos kaitindama su- Rusinimas ir Latvijoje J n masis lietuvišku kny- 
siiašinėjimu su užsienio autorius Didžiojoj Lietu-
kraštais, pirmoje eilėje su Cklnls Lapijos gyveni- voj Mikalojus Daukša (gi- 
švedija. Svetur, laisvame Ir,as’ kvgiai kaip Lietuvoje ir mė 1527 m., mirė 1613 me- 

1 pasaulyje, gyvena apie Estijoje, pajungtas Maskvai, j tais) prieš 400 metų rašvda- 
• 120 000 latvių ir yra atsiti- griežtesne politika susi- mas, kad gimtosios kalbos 
’kimų, kad susirašinėjimas dūr« ū latvių kultūiinis gy--vaitojimas

režimo pastangomis kovoti niam ryšiam ;u Švedija plės
tu vad. įevizton.zmu. Atli- ti, tačiau šią vasarą į Švediją 
kus valymo darną “tauti- nebuvo išleistas nė vienas 
nių“ ir lokalinių“ komui.is- iatus. Kaip ir kitose ne rusų 
tų tai jie, pradėta aštresnė sovietų valdomose respubli- 
j olitika su kitais, ”nepaten- koše, ir Latvijoje kiekvienu 
Kintais“ latviais. Nors (kaip manomu bu«.u pasireiškia 
.r rievU.Oje) minutei iai n okupanto noras sumažinti 
partijos sekretoriai daugu- vakarų pasaulio įtaką.
moję yra latviai, tačiau kiek------------------------
vienas jų turi pavaduotoja KAS BŪTŲ, JEI OŽYS

va- STAUGTŲ KAIP LIŪTAS

šiandien ir švaistė LCT-ba. 
.Atsirado kaikur, kaip sako
ma. vadų visiškai be araii-
jos.

štai Šiaulių “Elnio“ kom
binato avalynės gamyboje 
patvirtinti priėmimo, krovi
mo cechų viršininkai, iškro
vimo, priėmimo skyriaus vir
šininkai ir šio skyyriaus 
meistrų etatai, nors nei tokio 
cecho, nei tokio skyriaus 
įmonėje nėra.“

čia verta priminti, kad 
minėtas viršininkas Gladko- 
vas yra atėjūnas — “vyres
nysis brolis“ — atsiųstas 
"atsilikusių“ lietuvių moky
ti ir, kaip matote, “pavyz
dingai“ moko.

"Jaunesnieji broliai“, aiš
ku. negalėjo jam prieštarau
ti ir tik Maskvos Pravdoj

nu« nuv. - — - yra kiekvieno
Melagiai be jokios gėdos žo iš Lietuvos, kur yra isva- 'pan^l(jojamas sudarant įta- venimas. 1959 m. įvedus re- žmogaus prigimtas dalykas, 
.. -TTT , riavęs su ekskursija. iamiems bylas. Ypatingai f(M'n;as švietimo srityje, lat- tarp ko kita šitaip įtikinėja:
Kame jie? Aišku Maskvos. L. Jonikas rašo vilny gj^^taj sekami nepriklau- ivllI kalba jau nebėra priva- “Kas per keistenybė būtų

„ . somvbės laiku veikėiai bu- loma mokyklose, (gyvulių tarpe, jeigu varnas
Mažeika rašo, kad Tėvams tenka pasirinkti, i užsimautu suokti kaip lak-

su mumis. Kaip gera, kad 
Jūs esate toks, koks esate — 
paprastas žmogus, užsigrū
dinęs komunistas ir ištiki
mas leninietis. Ačiū Jums“

Dar labiau trukdo 
radijo stotis

Paskutiniuoju metu vis 
aštrėjant nervų karai tarp 
Rytų ir Vakarų, sovietai į- 
jungė į trakdyino darbą ir 
pačias didžiausias stotis, 
pradėjo slopinti ir paskirų 
satelitų kalbomis siunčia
mas transliacijas, nors pagal 
susitarimą, tai ligšiol buvo 
pavesta tų satelitų trakdy- 
tuvams.

Maža to. Sovietai trak- 
dymų “muziką“ paleido ir 
visose trumpųjų bangų 
transliacijose, n tuo būdu, 
nukentėjo ir jų pačių sveti- rios vasaros ekskursijos po(ir ant puodo sėdėdami juk 

kalbomis siunčiami Lietuvą įspūdžius, kuriuose Į turi komunistinę tvarką

pastumdėlių tarpe, nes jie rugpiūčio 29 d.:
caro

kapeikos. Baltos duonos A pasak Kalninšo, siekdami —bliauti kaip ožys.
Apžvalgos skyriuje (ji, aiš- kilogramas kaštuoja 18 ka- Ie b ‘ į*** geresnės karjeros savo vai-j “Dėl tokio savo būdo pa
ku, rašo patys redaktoriai) -peikų. Las mus Chicagoje na(q., m ... p ’ k: kams, pasirenka rusų kalbos,keitimo pranyktų savitumas, 
parašyta: atokios duonos kilogramas £ Spauc|ą latvių socialde- mokyklas- Esą, Latvijoje jau beveik pranyktų ir tokių į-

mokratai ir kiti buvę veikė- (nebeveikiąs potvarkis, ku-i vairių gyvulių esmė ir pri 
jai puolami, o gyveną užsie
niuose — šmeižiami.

• I •
"Laiškai į Lietuvą necen-:kaštuoja 45 centai.“ 

zūruojami, taip pat ir iš Lie- šitą žinelę perskaitęs, 
tuvos“. žmogus gali pagalvoti, kad

Rask tu kitą tokį besar- į Sovietijoj, taigi ir Lietuvoje, 
matį melagį, kuris drįstų palaimintas gyvenimas, nes 
taij) įašvti, nes visas svietas,ten ir duona beveik 3 kartus
z„iu, kad sovietijoj yra pigesne, kaip Amerikoje, 
griežčiausia laiškų cenzūra, (bet juk tarp nėra. Priešin
ei "Vilnis“ drįsta rašyti, kad jgai, ten ir duona daug bran-

Prisibijoma 
dar žiauresnio režimo

Kalninšo žodžiais, Latvi-

riuo Į ki aštą atvykę rasai pa- 
leigūnai privalo išmokti 
latvių kalbos. Taigi, pakilo 
(kaičius tų rasų, kurie su 
vietos gyventojais tegali su
sikalbėti tik rusiškai. Sovie-

ten jos nėra. Įgesnė, ir abu šitie Maskvos

joje esama daug atsitikimų, siekia visiškai sužlugdyti 
kad, viešai pakritikavus latvių ir kitas, ne rasų kal- 
Latvijos bolševikini rėži- Įbas ir Jie viešai skleidžia

A. Zigmantiene iš Detroi-.pastumdėliai tą gerai žino, ma gyventojai būdavo su-isavo leidiniuose. Pvz., “Vo- 
to \ įlnyje pasakoja savo,-bet susirietę meluoja, nes jie ję nuteisiami daugelį P’^sy jazykoznanija (1959

korespondencijai pasiro-imcmis
džius, ir Lietuvos Ūkio Ta- pranešimai į Vakaras. Da-'jai pi n eikė ii šitokią jos pa- gilti.
i yba išdrįso tą reikalą viešai bar jau visu pajėgumu truk-v*os sugalvotą istoriją pa-i Jei Mažeika ar Jokubka
iškelti, nors jis seniai buvo domos Amerikos Balso, pasakoti: '-turėtų nors truputį gėdos ir
žinomas. Laisvosios Europos siųstuvų “Man prisiminė, kada laikraštininko atsakomybės

ir visos eilės Vak. Europos ^met°na buvo atvykęs i pajautimo, ir jei būtų prie ja(jVi
įadijofonų transliacijos, į. į Ameriką pasisvečiuoti pas minėtų skaičių pridėję, kad 
skaitant ir lietuvių kalbai^avo tautininkus. Tautiniu- amerikietis per savaitę 
programas iš Madrido, Ro- kai. katalikai ir socialistai dirba daugiau, negu kietu
mos ir Vatikano siųstuvų, j visi kartu suruošė šitokias vos žmogus per mėnesi, ta- 

Komunistai ypač sustipti-^sorkes: pagražino vieną kė- da ir tos duonos kainos ki
no per radiją propagandą į!(’V ’’ pasodino Smetoną lyg taip atrodytų. Juk lengviau 
arabų kraštus. Tose firogra-:<bovo inuką. -Jisai sėdi vie- mokėti uz duonos kilogramą 
mose skleidžiamas šlvkš- i;as ten. o eilės iš publikos 45 centus tam, kuris gauna

metų kalėti pataisos darbo Įm. 5 nr.) vedamajame pa- 
stovyklose. Nuteistieji būna stebėta, kad turi išnykti kai

Kaip paprastai 
pagal komandą

Sovietijoj viskas pagal 
komandą. Dabar iš Maskvos 
duota komanda “karštai pri
tarti Tarybinės vyriausybės 
priemonėms šalies gamybi
nei galiai stiprinti“, todėl 
r pa ūda pilna įvairių asmenų 
I asisakvmų, aišku, iš vil
ią us surežisuotų.

štai personalinis pensi
ninkas K. Plioplys šaukia, 
kad "Savo laimėjimus ap
ginkime.“ Trijų revoliucijų 
• bil; vis Bronius Pušinis rei
kalauja "Sudrausti naujo 
karo kurstytojus“, Panevė
žio elektrotechnikos gamyk
los darbuotojas Antanas 
Ma į mokas rašo — “Darbu 
stiprinsime Tėvynės galią“.

Buvusieji kariai Alytaus 
rajono “Tvirtovės“ kolcho
zini tikai — brigadierius V. 
Stejionavičiu^, traktorinin
kas A. Čepulis ir gyvulinin
kystės fermos vedėjas V. 
/Abromavičius pareiškia,esą, 
"Mes vėl pasiruošę ginklus 
i rankas paimti, o Kauno 
pašto priemonių mechaniza- 
\ mm dirbtuvės šaltkalvis A. 
Komarov dar smarkesnis. 
.Jis sako: “Agresoriai bus 
sunaikinti“.

J tą makalynę įtrauktas

eina pas jį pasisveikinti, pri- j>er savaitę $80, negu 18 ka- 
klaupia ir bučiuoja jam ran- peikų tam. kuris per mėnesį 

Įką ir deda pinigus į tam tik- gauna 60 rublių. Tik paskai
tą dėžutę, nemažiau kaip Įčiuokite!

196 A. isto-įpenkis dolerius, o daugiau

laikomi eentraliniame Ry
gos kalėjime ar išsiunčia
mi į darbo stovyklas Sibire 
ar Kazachstane. Dauguma 

ių prisibijo, kad pagriež- 
tėjęs režimas gali dar pa- 

uz* smarkėt. Pasitaiko, kad pvz. 
šią vasarą buvo atsisakoma 
priimti latvių turistus, atvy
kusius Latvijon iš Švedijos. 
Vis dėlto reikia daiyti skir
tumą tarp Stalino laikų, kai 
tūkstančiai gyventojų buvo

bos tautų, įeinančių į Sovie
tų Sąjungos sudėtį. Rusini
mas vyksta ir kitomis for
momis, pvz., dėstant istori
ją, jos veikaluose rasų tauta 
vadinama vieninteliu

ir “išlaisvintoju“ ir pan
Draudžiamos tautinės 

šventės,
mažiau leidžiama 

klasikų
Ištisais šimtmečiais,

gimtis. Jeigu toks gyvulių 
paikumas sukeltų jų tarpe 
tokį sąmišį, tai galime su
prasti, kad sumišimas ir ne
tvarka kyla, kai žmogus, dėl 
kitos tautos kalbos savo 
gimtąją visiškai paniekinęs, 
taip pamėgsta svetimąją 
(pamiršdamas savąją, kuria 
Dievas ir gamta liepia kal
kėti), lyg pats būtų ne to 
krašto ir kai Jios.“

KONSULATO IEŠKOMI

gu

net j
ir postaiininiais laikais, lat-jstaiga suimami, ir šių dienų, i .... 

kai Įtariamieji tardomi, v>ai švęsdavo pasalos Jonr- 
jiems grasoma ir (spaudai |n,M šycntę,_ tačiau šią vasarą 
nieko nepranešant) teismai

Barkauskas Aleksas, gim. 1906 
m. Šiauliuose, Antano ir Mela
nijos Kaminskaitės sūnus, žmo- 

“drau- na Amalija, vaikai Alfredas, 
Marija ir Romualdas.
Burbienė Veronika ir jos se.-uo 
Kairiūnienė Palionija. 
Dzikavičius Antanas. Felikso 
sūnus, iš Indriūnu km.. Panemu
nės vis.. Rokiškio apsk. 
Karalienė-Rakauskaitė Marija, 
sūnus Karalius Jonas ir duktė 
Karaliūtė Irena, prašomi atsi
liept i mirusiojo Justino Kara- 

šioji šventė, bolševikų pava-!,iaus palikimo reikalu.

čiausias melas.
J.Žiugžda — patikimiausia* 

istorikas
“Tiesos“ Nr.

rijos mokslų kandidatė A. 
Grigalaitė iškelia Juozo 
Žiugždos nuopelnus. Jis esąs
vienas vadovaujančių“ įg-lbiednų amerikonų žmone- 
torikų. Jam tekęs uždavinys'J ų? Jog Lietuva tuomet 
išgyvendinti senosios bur

žuazijos istoriografijos įta-

„įetis, gaunantis per 
kiek non. žiūrint į tą kome- savaitę $89, dirba 40 valan- 
diją kilo klausimas kam vadinasi, jis per valandą 
jam reikalingi tie pinigai tų uždirba $2.00, todėl, mokė

damas už duonos kilogramą

-dinta “pagonybės liekano- Kaupas Kazimieras.

15 centus, jis iš valandos už 
darbiu gali jos nusipirkti 
virš 4 kilogramų. O kiek nu
sipirks Lietuvos žmogus, 
gaunantis per mėnesį 60

juos nuteisia. Latviai sam- . t .
protauja,kad, paaštrėjus rv-'J?1^ ’ ^.au buvo uždrausta.
tų - vakaių konfliktui dėl !?abar Jau mažla“ leidžiama 

latvių rašytojų - klasikų vei- 
kalų. Kai kurios knygos su

kartus juodesnis paveikslas, silaukė griežtos kritikos dėl
buvo laisva nepavergta“.

Zigmantiene žino, kad 
Ką“, ir jis jam pavykęs “tei-Smetona iš nepriklausomos 
singai išspręsti“. Jis įrodęs,:Lietuvos į Ameriką nebuvo 
kari Lietuvos nepriklauso- atv ažiavęs, jis čia pateko tik Irablių ir už duonos kilogra- 
mybės, valstybingumo atkū-1 Antrojo pasaulinio karo imą mokėdamas 18 kapeikų? 
- imas buvęs ne 1918 m. va-'metu. Ji žino, kad ir tokių Į jįs pe, t savaites dirba
sario 16-tąją, bet tų metų‘"sorkių“, kaip ji mini, nie- 
graodžio 16-tąją, Maskvoj kas čia Amerikoje nėra ren-

160 valandų ir uždirba 60 
rublių, taigi per valandą 37

Tą moka suskaičiuoti ir 
Mažeikos su Jokubka gal
vos, ir jos tai yra išskaičia
vusios, bet jiem reikia krei
vo veidrodžio, nes, kaip ma- 
'ome, tikrame veidrody ir 
Lietuvos gyvenimas labai 
nepatraukliai atrodo.

Bet ko čia teisvbės ieškosi
suorganizuotai vyriausybei jgęs, bet kiekvieno Maskvos^a^ika.  ̂jeigu jam už duo--Pas tokius, kuriuos J. Cicė
paskelbus manifestą; kad 1 pastumdėlio melas yra kas- 
insai buvę amžini lietuvių dieninė duona, todėl reikia 
tautos draugai ir t. t. Žo- ir Zigmantienei ką nors iš- 
džiu, Lietuvos komunistinis galvoti. Bet jos siauras pro- 
režimas be “istoriko“ žiugž-įtelis tik
dos jau negali apsieiti.

Irkluotojai — Europos 
čempionai

Vilniečiai Zigmas Jukna

nos kilogramą reikia mokėti 
18 kapeikų, tai jis už valan
dinį uždarbį tenusipirks tik 
2 kilogramu. Vadinasi, tik

itokią kvailą istori-.pUSę to, ka pajėgia čikagie- 
jėlę tesukūrė. Vargšė ta A.
Zigmantiene! . i O jei būtų priminta, kad

Daug gudresni yra Vii- jr komunistiniame rojuje
al, ? tonikas ir žmogus ant duonos dar nori 

J. Mažeika, kuris dar negrį

tariamai “buržuazinės-na- 
cionalistinės“ krypties.

Išvalius “tautinius“ ko
munistus, dabar Latvijoje 
vis labiau žymi rusų infilt
racija. šalia kanų, iš Mask
vos vis daugiau atsiunčiama 
valdininkų, pramonės darbi
ninkų. Ryga vis traukia ra
šus, bet ji dar išlaiko vaka
rietišką pobūdį.

Tie prakeikti latviai...
Jei rasas atvyksta Rygon, 

jis nori joje nuolat Įsikurti

nas Naujienų ragp. 26 die
nos numery taip apibūdina:

“Senas maskolbėrais (L.
Jonikas, M.R.) — nevertas 
nė plunksnos brūkšnio, negi 
su aklu veltui besiaiškintum ,ir atsigabenti savo visą šei- 
apie saulę ir dieną bei spal-imą. Jei ta rasų infiltracija 
vas.Nuo ilgo (ir su paklus-!rusina kraštą, tai iš kitos nu

Kazlauskas Jonas, Leono ir Zo
sės sūnus.
Levinskas Juozas, gini. Kaune 
1916 metais.
Mulevičius Jonas, agronomai, 
kilęs iš Pabaisko vai.. Ukmer
gės apskr.
Norbutas Antanas, Kazimiero 
sūnus, gyvenęs 9OI \Vest 33rd 
St.. Chicago. III.
Samsonas Povilas. Anupro sū
nus. gyveno South Chicago. 
Vaškelis Jurgis, gyvenęs Kau
ne. dingęs 1944 metais.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nantioji maloniai prašomi atsi
liepti :
CONSULATE GENERAL 

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

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄsės ji pablogina ir santykius 

tarp šių dviejų tautybių. Lat
viai, esą, nebendrauja su

numu) Kremliaus viešų ir 
visokių kitokių aplinkraščių 
ir nurodymų beskaitymo, L. 
Joniko protelis sueižėjo, 
kaip kokia peraugusi Nikitos 
košelė,.“

M. R.

ir ka nors užtepti arba kartunet ir senelis dailininkas 
Antanas Žmuidzinavičius, ,r Antanas 
kuris gavo parašyti, kad Čekoslovakijoj Europos a- ji nuplaukė per 7 min. 45 syta, kad tie priedai (svies- 
suprantąs “Tarybinės vy- hademinio vyrų irklavimo sek. ir laimėjo aukso meda- tas, mėsa ir kt.) net rubliais
riausybės 
pastangas

Bagdonavičius i - su ja prikąsti ir būtų para-
Lietuviikas anghikas • io-

rusais, ir jų vedybos su lat- dynas, paruošė Vilius Pete- 
viais esąs retas dalykas. Di

susirūpinimą ir varžybose 2,000 metrų nuo- (lį ir Europos čempiono yra daug brangesni negu. 
apsaugoti šalį, dviviete valtimi pirmie- vardus. doleriais, tai būtų dar kelis

delėse įmonėse latviai ir ru- raitis, 58€ puslapiai, kaina
sai sudaro dvi priešingas sto-$7JXL
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—Maiki, ar tu skaitei ga- jis pats nusiginkluos? Juk 
zietose, kad Chrusciovas vėl Amerika jau seniai sutinka 
piadėjo sprogdinti bombas sunaikinti karo pabūklus, 
padangėse?

—Skaičiau, tėve.

Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

ivusius iki Niagaros krioklių 
ir juos aprašiusius. Toliau 
ii’ pati Tussaud savo vardo 
muziejuj stovi kaip gyva. 
Čia randame pirmąjį .JAV' 
prezidentą Jurgį Washing- 
toną ir didįjį senovės ronit-

. . .nu valstybininką n karo va-praeities jvyka., Caj Ju|ij f 
i vaškinėmis ti- oiminakl k,./.

Vaško muziejų*
Kanados pusėje tuojau 

už tiko, kiek pasukus kai- 
. ėn, prieiname Sheraton 

oxhead viešbutį, kuriame 
. ia prisiglaudęs ponios L. 
1’ussaud‘s vaško muzejus, 
iksliau •
pavaizduoti 
tūlomis.

Bet keli žodžiai apie pa
jų Tussaud. Gimusi Ona 
Vlarija Grosholz 1761 m. 
medž. o 7 d. Sfcrasburge 

'i i ancūzijoje), 6 metų am
žiaus persikėlė į Paryžių 
pas dėdę Pilypą Curcių, žy
mų vaškinių modelių gamin
toją, kur būdama parodė 
ne tik ryškių meninių gabu
mų, bet netrukus pralenkė 
ir patį savo mokytoją. 1780 
m. persikėlė į Yersailles pas 
r iudviko XVI seseiį Elzbie
tą kaip meno mokytoja ii’ 
globėja. Bet 1789 m. dėdė 
ią vėl parsikvietė pas save

Paryžių. Kilus didžiajai

SENOVIŠKAS, BET GERAS

iin.kias, uur; zu\ ints nauuvu vaitoja 
lai “peteliškės tinklas.” kuri žuvims gaudyti vartojo 
laraskanu indėnai senais laikais. Patzcuaro ežero žve- 
aaoar geri žuvinis gauayti.

i Niagarą, patartina neap- 
i lenkti ir šio muziejaus. Tai 
, didelė dalis praeities ir da- 
įkai ties, pavaizduota vaško 
figūromis natūialaus dydžio 

ir oiigiiiaiams ai Ūmiausiu
\ aizdu.

Stagriu*
(Bus daugiau)

I 2uždarinėja; ji tiltai

giminaiti is motinos pus.:
: Aiarcų Amonių. Visi na’ūia- 
, lauš didumo, visi ano meto 
į i ubais.

Labai Įspūdinga Abraha
mo Linkoino miit.es scena.
Sėdi su žmona salia vienas 
kito teatro ložėje, įsigilinę į 
vaidinamąjį veikalą. Jis lai
ko saujoj jos ranką. Abu 
ramūs. Tuo tarpu žudikas 
John VVilkes Booth. įsėlinęs
į ložę, tik per kelias pėdas .. - , , ... . ..
nuo pakaušio atstatęs pista- Pasiem§s mazą krosnelę pu- muilo akmens milteliais iš
lietą, tyko paspausti gaidų- laukelėje sto\ ėdamas ant deginamos akys, 
ką. Visa jo išvaizda persi
gandusio, drebančiom ran

Prancūzų revoliucijai, Pily
pas Curcius buvo paskirtas 
nepaprastu pasiuntiniu į 
Mainzo miestą Vokietijoje. 
Ona Marija pasiliko dėdės
studijos tvarkytoja. Prasidė-;

kom bailio.
Bet vėl lankytoją ramiai 

nuteikia septyniolikto am
žiaus muzikų kambaiys su 

! Liudviku Bethovenu prie 
spineto, o už jo nugaros be
stovinčiu gai-siuoju Jonu Sa- 
bastijonu Bachu. Čia rasime

Massachusetts valstybėje 
yra tūkstančiai mylių viešų
jų kelių ir šimtai tiltų. l>au- 
^unias jų buvo pastatyta 
(.ar tais laikais, kaua sunkio
ji važma buvo tiansportuo- 
„ama geleži/ keliais. net vė
lesniais laikais tokius daik
tus pradėta vežioti mokais. 
Kuriems nereikia kebų su 
geležiniais bėgiais: jie nau
dojasi geriausiais vieške
liais. Betgi sunkūs trokai 
iuos vieškelius greitai suar
do. Viešojo susisiekimo or
ganai ėmė protestuoti. Pra
dėta reikalauti, kad sun
kiems trokams būtų už 
drausta naudotis vieške
liais. Tada trokų kompani-

stovėdamas ant deginamos akys, kad dau 
. virvės išsikepa omletą (tam giau nes.žvalgytų, kur ne

tikros rūšies kiaušinienė), reikia. Tai vėl įsprausta vy- 
Bet žymiausias jo žygis bu- ruko galva ir kiek atokiau,.
vo, kai ne tik pats dviračiu į rankos į Kaladėje iškilsiąs -•<ys pareikalavo, kad Massa 
pervažiavo ištempta virve skyles, ir stovi kaip biedulis, chusetts legislatūra nustaty-
1300 pėdų ilgio kelią, bet o ant abiejų skruostų ir kak- tll trokams svorį. Ir gudrūs

advokatai, kurie sudaro le- 
gislatūrą, paraše Įstatymą, 
kad pilnai prikrautas Uo
kas gali sverti nuo 30 iki 
36 tonų.

Tokio sunkumo trokų rei
kalavo trokų kompanijos, 
ir, nieko nelaukdamos, jos 
pradėjo tokius trokus vaito
ti. Bet pasirodė, kad daugu
mas Massachusetts tiltų ne
gali tokio sunkumo atlaikyti.

kai-
_  bet

tusi rankas ir lvg klausia pra- ne tokiems tiokams jie pa- 
eivi: "Kaip tu manai, ar Todel tuos t,ltus
'užteks?“ Baisus ir geležinis <la )ai

ir tačką— tos dar karšta geležim išde- 
Dabar tuos'gintos kokių dviejų colių 

daiktus galima matyti mu-J didumo po tris SSS. Kitam 
ziejuje. Ne ką blogesnė bu- ištrauktas liežuvis, nuplauta 

nosis ii- t. t.
Liudviko XVI su 

Antuanete išblyškę

dar perstūmė 
wheelbarrow.

Marija Spelterina,... a . .. , .. ir prancūzų istorine didvyrę vo 11 -;tik įeikalauja tarptautines jus terorui, ji buvo verčia- Qrieano mergeiei_ j0‘ 18/6 m. tokiu pat būdu per- Yra ir 
j priežiūros, kari nusiginklavi- ma nuiminėti nugiliotinuo- Are, bažnytinio teismo ėjusi skersai upę, prisirišu- Marija

vadovaujamo Piene Cau-si Prie abiejų k°jU persikų; nukirstos galvos. Jean Paul 
pintines. ĮMaratas sėdi ----"" “

—Nu, tai kam jis jas mas būtų visuotinis, kad
progdina be reikalo? Juk jų niekas nelaikytų paslėptų 
padarymas brangiai kaštuo- ginklų. O ką tuo reikalu sa-
ja, ar ne: 

Jam tas reikalinga, tėve.
ko Chiuščiovas? Jis priešin
gas tokiai kontrolei. Sako,

Jis nori nugąsdinti savo prie- Kusija nenori, kad po ją lan- 
šininkus. Jis nori parodyti, • džiotų kitų kraštų "šnipai“.
kad jeigu jis gali tas bom
bas sprogdinti ore, tai gali

—Jeigu taip, Maiki, tai 
oj turi būti kur nors

tųjų veidų vaškines kaukes. 
Įtarta karaliaus šalininke - 
lojalistė, ji buvo įkalinta, 
bet vėliau paleista. Išėjusi į 
laisvę, dėdę rado jau m imsi 
ir perėmė jo studiją. 1795 
m. ištekėjo už inž. Francois 
Tussaud. 1892 m. svarbes-

šuva pakastas. Jeigu Chruš-
_ Bet kam jis gąsdina? i eiovas sutinka sunaikinti vi-įeejaus

ir i miestus ias matutiII I IXI VUC mvVTvai

kad kiti savo zbrajų ir—Jis gąsdina, __  __ .
nesipriešintu jo politikai. vaiską namo, tai ko jam bi- apkeliavo Škotijos ii

-O kokia ta jo politika? Jot‘s svetimų. šnipų ? _ Juk jos visus žymesnius r
niekas nevažiuos

tikslas vra toks: Amerika, kaiP kolchozų moterys 
Anglija, Prancūzija ir kitos ves ntelz.a, arba kaip Sovie- Je 
karą laimėjusios -------tu muz,Kal s,ena nlauna' **

—Trumpai pasakius, jos

vonioje įs
Kiti vėl, žiūrėk, užsidarę, skausmo perkreiptu veidu,

statinėse perplaukė krioklį.' o Charlotte Corday, įsmei-
m Daskėlbta šventai Buvo laiming^» bet ne vie-'gusi jam krūtinėn durklą ir «au “Į**? anai
m. pasKeiotą šventąją. nestin- nasitraukusi kiek duru link Tle tlltai dar «en’ir Jlei vėl žiūrėk, Anglijos nas “ iga " 1 f , — •- • Sanavo bilionus doleriųKimoka tLm,ii f8a ir dabar. Tik išleisti dar atsisukusi žiuri praske-, ; umunua uvienų,

chon, sprendimu nusmelk
tą mirti ir sudegintą ant lau
žo Rouen mieste 1431, o 
1920

Tai
karalių menė — The Hali of^?- - , . ■ ..*• ,

.... . u .Kings — su Jonu I (1167- ab,eJų valst>™1!
mus savo kurmius nusigabe-|1216b Edvardu _ juoduo. istatymai suvaržė .......
no į Angliją ir surengė Li- hm/u,™, um pokštų darbus.

, • i tet teatle paro<?ą- liamu UI, Henriku VIII, ka-, . . - - - • - . ,, ... M .
paleisti j-1811 m. su savo kuriniais pojūdy žmonom galvas ir ? siaubo arba baisumų dvasininkams. Nusi 

atskvrusiu AntrE- — Poskyrių — The Chamber of: įspraudžia į geležini
miestus

šnipinėti,

tokių pradėta uždarinėti, 
prie kitu nrikalįnėiamosNusileidę į rūsį, patenka- į narvas, taikytas daugiausia „iF«s11.. . yi .‘’i . , Nusikaitusi lentos su užrašu: Jspeji-

m*ic___ ir/il/oi fiLr 1 Lr 1 (Z tnmv*mas—trokai tik iki 6 tonų“. 
Šis pavyzdys parodo, kiekių — i ne Lnamoer 0l Pln<^uuz.ia 1 geitz.nu narvą I .tuv svv - * žodzįw loRi pavyzdys fmryuu, n.en

• # r iqo- mos> lr kltais- Visi natūra- 1OK’.^yuus_neiooo, 1 tik-Uk../ neapdam gali būti įstaiga,ir miestelius, o 183o m. pa- laus didumo, karališkai na- kad seniau žmones butų ankstą, lyg statine, tik kiau- , __
kar- stoviai Įsikūrė Baker gatvė-

Londone. 1842 m. pasi- ‘ '
------- j—, *»poniK»u^ię. . v j a i^nįgOg žiaurumai. Štai vai- maisto ir vandens.aukė

sas atomines bombas. karui 
paruoštas pape/les ir kito
kius įrengimus. Tuomet ka-

Kiti nusiginkluotų, ne- esantis, bet pakankamai
nori,

kiai pavaizduota anglų ge 
nerolo Sir Isaac Brock mir
tis. Amerikiečių daliniai 
persikėlė per Niagaros upę

kuri leidžia Įstatymus vals
tybei tvarkyti, ir kaip ji 
kingi gali būti istatymai.

u ’ buvę geresni Priešingai net rom sienom, ir pastato rūsy a f? .J . .S‘PUOSę’ S- Hgi. jo .^enų Pabaigos, be ‘V>*' ‘vark*., .r katp juo-

pitalizmas 
sau 
nizmo 
kapitalizme

—O kas tokiai politikai 
priešingas?

—Tokiai politikai, tėve, 
priešinga Amerika, Anglija, 
Prancūzija ir kitos demo
kratines valstybės. Bet iš jų 
visų daugiausia priešinga 
mūsų Amerika.

—Kodėl?
—Todėl, kad tai reikštų 

didelį sustiprinimą Rusijos 
pozicijų Europoje. Jos įta
kon butų atiduota Rytų Vo
kietija ir Berlynas. Amerika 
su savo talkininkais turėtų 
iš Berlyno išd k raustyti. Po 
paskutiniojo pasaulinio ka
ro Sovietų Rusija pasiglem
žė visą Pabalti, Lenkiją ir 
Balkanų valstybes, iš viso 
apie HM) milionų gyventojų, 
O jeigu daba! atiduoti 
Maskvos įtakai ii- Rytų Vo
kietiją su Berlynu, tai tada 
su Chruščiov u jau niekas į

varžo- Nepamiršta ir šv. inkvizi- 
langelį cija su pačiu vyriausiu pro- 

kita kuroru domininkonu vienuo- 
ietos liu tėvu Tomu de Torųue- 

Inei atsigulti, nei atsistoti, mada, su padėjėju belau- 
‘ Apie sanitarinius reikalui- žančiu aukai sąnarius. Yra 

nė kalbos nėra. Tai vėl tei- rinkinys ir kankinimų įnagių 
singumo atstovai tempia nu

NAUJAUSIOS KNYGOS

darys
kas nors 
su savo

matytų, 
ginklais

spūdingas ir veltas keliau
ninko dėmesio. su plačiaašmeniu kirviu gal- 

kanoti ir kalade, ant

Ių nuokritos yra pavojin- kasininkė“ kiek palenkusi 
gos žmonių sveikatai, to/lėl galvą skaito nedidelę bro- 
buvo sudarvta tartautinė ko- šiūrėlę. Beskubąs keliaunin- 
misija, kad susitartų; kaip kas, dar iš tolo traukdamas 
tokių sprogdinimų išvengti. • piniginę, užkalbina: ”Malo- 
Tada Amerika ir Rusija į nėkite man tiek ir tiek bi- 
sutiko daugiau sprogdinimų ’ lietų“. Ket ta nė knist. Žmo- bar adjutantų 
kolkas nedalyti ir laukti ko-[gus kiek sumišęs apsidairo, 
misijos susitarimo. Komisija

Fatimos šventovę Lcft iston i skersinio, rankos prie suka- 
ir artinosi prie Queenstono, ™o veleno. Vyrukas užgulęs 
kurį gynė generolo vadavau- v*su svoriu spaudžia žemyn 
jami daliniai. Vienrankis ! veleno ausį Įkištą ilgą dal-

posėdžiauja Šveicarijoj jau 
arti 3 metų, ir Chruščiovas 
nuolatos tvirtino: kol Ame
rika sprogdinimų neatnau
jins, Sovietų Rusija irgi ne
pradės. Bet užpereitą savai
mę jis savo žodį jau sulaužė 
ii- piadėjo sprogdinti. Pen
kių dienų laikotarpy padarė 
tris branduolinių bombų Į figūros, 
sprogimus Azijos tyruose, j

Dešinėje pusėje apy tam 
šiame kampe staliukas su 
degančia lempa, o už jo sėdi 
kita mergina, bet raudonu 
rūbu. Pasirodo ir daugiau 
"raudonųjų“, kurios ir kalba 
ir šypsosi, žmogus dar kartą 
atsisuka į aną nepaslaugią 
ir pats taria nusišypso apsi
gavęs. Tai būta tik vaškinės

generolas šioje kovoje bu- bą, o teisingumo“ atstovas, 
vo mirtinai sužeistas ir da- pasipuošęs krenolinais, bak- 

prilaikomas s.noJa ^Paša (ilgas, siauras 
miršta didvyrio mirtimi. Tai tiesus kardas) aukai po krū- 
vel visa eilė pasaulio žvmū- Hne I duobelę. Čia apsilan- 
nų—popiežius Jonas XXIII. kius paaiškėja ir Chniščio- 
Mahatma Gandhi. Nehru ir posakis: "Mes jus pa- 
Chruščiovas, Diefenbaker ii- laidosim“. Pasirodo, Rusijo- 
Eisenhovver. Elzbieta su ge- .ie buv?s paprotys gyvus lai

doti. Užkasa gyvą stačią, ir

Įėję 1 muziejų, pirmiau 
Visi 3 buvo Įvykdyti aukš-Ha nutinkame jau mums pa
tai ore taip, kad žalingas jų
nuokritas vėjas gali išnešioti 
per šimtus ii' tūkstančius 
mylių, štai, tėve, ką reiškia

nesusikalbėtų, štai. tėve, ko- ^biusčioyo žodis. Kaip tat 
dėl Amerika priešinga jo ;£ab’ma tikėti, ką jis kalba

žįstamus tyrinėtojus prancū
zus Rdbertą C. de La Šalie 
ir vienuoli pranciškoną tėvą 
I iudviką Hennepiną, pir
muosius baltuosius, atkelta

rokai pasendintu Pilypu ir 
pajauninta mama. Čia ir 
Jaltos trejukė — Stalinas. 
Rooseveltas, Churchillis 
žnai žurnaluose 
pozoje.

Rasime ir ištisą galeriją 
pramšutgalvių, tiek yvių. 
tiek motei-ų Va,
Jean Francois Gravelet (gv

ir ką žada?
—Na. o ką

bai- darys?
1 —Amerika.

žinokis. Iš karto atrodo 
menkniekis — pasispyrė! ir 
išlindai, o praktikoj mirtinas 

matytoje : dalykas. Pasirodo, žmogus 
persilpnas išlįsti iš tokios 
duobės. Bet gal baisiausias 

Itai bus vadinamas alžirie- 
kablys—The Algerian 

Hook. Perveria per pilvo

is <!a-

prancūzas

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

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

KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..........  $3.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................. $3.00.

ispiovele iškirsta. Koks rū
pestingumas! Čia pamaty
sime ir seniau pavydžių vyi-ų 
pagamintą gražuolėm žmo
nom ištikimybės diržą. Is- ANGLŲ 
vykdamas iš namų, sujuosei 
žmonelę tokiu diržu, užraki
nai, raktą į kišenę, ir ramus 
gali dairytis svetur išvažia
vęs į šalis, kiek tik nori. Bet 
visko ir nesuminėti.

Muziejus turi ir dirbtinę
Niagaros kriokliu sistemą. Tas knygas galima gauti 
kurią lankytojas čia pat virš Keleivio administracijoje: 
savo galvos mato ir girdi. 636 E. Broadway,

Kas turi progos pasiekti So. Boston 27, Mas*.

“Keleivio” 19f>2 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JĮ 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
ehų, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mas*. z

veno 1824-1897), save vadi-'’aumenis geležinį kablį, pa- 
nęs didžiuoju blondinu, iš- nasM * namų dažytojų varto- 
tempta virve skersai Niaga- ,ianius pastoliams pakabinti, 
ros upę 1859 m. birželio 30 ^k k’ek nnažesnį, ir pakabi- 
d. pereina kiton pusėn ne na auka augštielninką. To- 
tik tūkstantinės minios, bet kiom bausmėm bausdavę 
ir 'busimojo Anglijos kara- mo^eris (gal Įtartas neišti-

darys tokius ban-Amerika
dymus.

—Nu, 
Maiki? 

Gali

politikai.
—Na, o gal ir nebūtų 

šlėktai, jeigu susigadytų?
Juk sakai, kad jie sutinka 

ginkluoti
’pakajus ant žemos. Ra? j__ _ _____ <__ __ - ______ - «

—Tas tiesa, tėve, Chruš- muosius sprogdinimus, tai karo dar nebus, bet šiomis i** supančiotom kojom atbu- 
čiovas siūlo nusiginkluoti, pereitą savaitę Washingto- dienomis krizė smarkiai p®-pas, o grįžU a^al net užnš- 
Bet kas gali užtikrinti, kad nas paskelbė, kad dabar ir astrėjo. Gali būti visko,

Amerika da-

tėve, laikėsi
tai kas dabar bus,

būti visko, tėve.
liaus
Tais

Edvardo akivaizdoje, 
pačiais metais žygįnusiginkluoti. Gal tada būtų savo žodžio. Bet kai Rusija i —G: .

žemės, ka? dabar atnaujino savo bando- Pirma atrodė, kad kol kas pakartoja suristom rankom

tom akim. Tai vėl kitukart

kimybe?). Jaunam, stip
riam organizmui nusibaigti 
trukdavę iki dviejų parų.

Čia rasite, kaip Kinijoje 
donžuanam, besižvalgan- 
tiem i svetimas žmonas,

miit.es
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Tęsinys

—Ponas vyresnysis leitenante,—tebekalbėjo pulki
ninkas,—ar jūs laikote priimtina jodinėti ant vogto ar
klio? >Ar jūs skaitėte mano skelbimus laikraščiuose “Bo
hemija” ir “Tagblatt,” kad dingo mano pinčeris? Jūs ne
skaitote savo viršininko skelbimų laikraščiuose?

Pulkininkas suplojo rankomis.
—Is tikrųjų, kokie tie jaunieji karininkai! Kur drau

smė? Pulkininkas spausdina skelbimus, o vyresnysis lei
tenantas jų neskaito.

“Būtų ne pro sali užvažiuoti tau pora kartų per snu- į 
kį, senas škrabale”—pagalvojo vyresnysis leitenantas, į 
žiūrėdamas i pulkininko žandenas, dėl kurių jis buvo pa-; 
našus i orangutangą.

MERGELE

Kad aš būčiau taip graži, 
Kaip baltoji lelija,
Rytą prauatiausi įasa,
Pasirisčiau vejele.
Kad aš būčiau taip lengva, 
Kaip pūkelis vandeny,
Su gulbelėmis laisvai 
Vėjas uaitiytų mane.

Kad aš būčiau taip žvali, 
Kaip gegulė palangėj, 
Staklytėlėj, mamužei, 
šiandien šoktų pamergiai.

Faustas Kirša

galėtų tokius tėvus paragin- 
rti, sugėdinti. Tas daug pa
lietu.*

'lurime nepamiršti, kad 
Lietuviais esame mes gimę,

lietuviais norime ir būti.”

ŠEIMININKĖMS

KAIP GYVENTI 
IŠ $70 PER METUS?

Špatai reikšmė
V. ČEKAUSKlENĖ-GRINKEVieiCTĖ

Amerikietis tegali atsaky
ti: Mirsi, ne gyvensi, tiek 
teuždirbdamas. O Afrikoje, 
Azijoje, net ir Pietų Ameri
koj yra milionai žmonių, 
Kurie turi tokiu uždarbiu 
tenkintis. Žinoma, toks jų 
ir gyvenimas. Jų vargą 
mums sunku ir Įsivaizduoti.

imkime Indiją. Jos mini
steris pirmininkas Nehru 

i paskelbė 15 metų ūkio pla
ną. Sako 1976 m. Indijos pa
jamos r.uo 30 bilionų padi
dės iki 71 biliono, tai yra

tiktai jau- daugiau kaip dvigubai. Tai 
juoda būtų džiuginantis reiškinys,

Slyvinis tortas

Imti vieną lazdelę sviesto. 
2 kiaušinius, vieną puodeli 

, cukraus, pustrečio puodelio 
1 miltų, truputi vanilijos ir pu
sę šaukštelio kepimo milte
nių. Viską sumaišyti ir už
pilti ant slyų.

10 žalių slyvų perplauti 
pusiau, išimti kaulelius, pa
dėti ant sviestu išteptos for
mos, ant jų išpilti aukščiau 
paminėtą tešlą ir kepti 35 
minutes -100 laipsnių karšty.

JUOKAI

Ar bus karas?

—Ar bus karas?—klausia Jo
nas Petro.

—Ne, nebus, bet kova dėl tai-

—Kodėl lėtai?
—Kad nesukelėiau

kitiems.
isgaseio

Malonus atsiminimas

Ap^girdėjote apie seną mote
rį. kuri atėjusi j policiją skun
dėsi, kad jaunas vyras ją stip
riai apkabinęs ir pabučiavęs.

—Kada ? Kame ?—klausia po
licininkas.

—Lygiai prieš 34 metus.—pa- 
•.eiškė senutė.

—Prieš 34 metus! Gerai, l>et 
kodėl tik dabar atėjai skųstis? 
—nustebęs teiravosi polcininkas.

Senutė patraukė pečiais ir sa
ko: “Aš nesiskundžiu, man taip 
malonu tas prisiminti.”

Gabi mergaitė

Jauna mergaitė atėjo i įstai
gą čarbo prašyti. Vedėjas klau- 

jsia jos, ar ji turi kokių nors 
ypatingų gabumų.

Kiekviena moteris turi va tinka dėvėti 
mėgiamiausią spalvą, viena noms moterims,

—Paėjėkite su manim valandėlę,—tarė pulkininkas, raudona, antra — mėlvną. spalva net jaunai mergaitei bet per tą lai^ą jos gyvento- 
ir jie nuėjo maloniai tebesišnekėdami. Bet gaf jums ii- labai tinka priduoda rimtumo. Juoda ijų skaičius padidės 50' < ir

—Fronte, ponas vyresnysis leitenante, jums toks da-(raudona spalva, bet ne visa- spalva su kuo nors šviesiu po lo metų ten bus 625 mili- 
x i L x -x-i v -x- -x- - _ - Ha tinka ia n#»*inti • visuomet visur tinka. Ruda onai galvų. Todėl po 15 me-

O
kos išlaikymo bus tokia žiauri, j __Taip,__ atsakė ji.__ aš
kad gyvų 
tras.

nebeliks.—atakė Pe-

Nekels išgąsčio

esu
gavusi kelias dovanas galvosū
kiu ir šūkių sperdimo varžy
bose.

lykas antrąkart neatsitiks. Vaikštinėti užnugary su vogtais ^a tinka ją nešioti, 
šunimis, aišku, labai nemalonu. Taigis. Vaikštinėti su sa
vo viršininko šunimi tuo metu. kai mes kautynių lauke 
netenkame šimtų karininkų. O skelbimai neskaitomi. Aš 
būčiau galėjęs skelbtis šimtą metų iš eilės, kad dingo ma 
no šuo. Du šimtus metų, tris šimtus metų!

Pulkininkas garsiai nusišnypštė—tai visada rodyda 
vo jo dideli susierzinimą—ir tarė:

—Galite toliau vaikščoti,—apsisuko ir nuėjo, pyk- 
tai kapodamas vytiniu per savo karininkiškos milinės 
skvernus.

Vyresnysis leitenantas perėjo i kitą šaligatvi ir ten

spalva gali atrodyti jaunai, tų metinio uždarbio vidurkis mo karas prasidės?
—Užsivilksiu įkapes ir lėtai

žygiuosiu į kapines.
Petras.

U nervuos, jauui esnė Ui reikia prijungti i kinti.
teris, ui geriau nevilkekiteI į, A, i- x .‘pne sitos rudos spalvos darraudonos sukneles, nes Ui. ;ir kokią kita spalva.gali padaryti jus dar nervin- ....

’ Ar jūsų akys niekuometgesne.
. nesustodavo prie žvaigždėto 

Bet jeigu jūsų vyras giąžo Rangaus arba prie pievų ii

—Tas gerai, bet mes norime 
-Jonai, ką tu darysi, jei ato- tokios, kuri būtų darbe apsukri.

auga daug greičiau 
pajėgumas, ištek- 

eikalams ten-

VAŽIUOSIME
MIEGODAMI

—aiškino įtaigos vedėjas.
—Taip. aš ir tuos galvosūkius 

atsakė kių ir šūkių sprendimo varžy- 
—pasigyrė mergaitė.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dau? svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ......................................... $1.25Taip, tikrai netolimas lai- 

s, kada automobilis lėki 
per valandą 100 mylių, o jo 
vairuotojas tuo metu snaus.

Tai nėra pasakos. Tą šio
mis dienomis pasakė ne kas žvilgsnis i praeiti, k. žuko j-

y *vr   i...*...,. domūs atsiminimai, 477 psl.. kai-jAv prekybos M ......... ........ p $5.00.

vėl išgirdo: “Halt!” Pulkininkas ką tik sulaikė kažkokį į5 tarnybos ne prislėgto ūpo, ųaukų ..... „....... _
nelaimingą atsargos eilinį, kuris buvo užsigalvojęs apie bet labai įniršęs, Ui 'apsivil- gaĮvįų? Tada jaudamas ka- 
namie paliktą motiną ir jo nepastebėjo. kitę ko greičiausiai žalią iįjn pakilęs jausmas ir

Pulkininkas pats jį nutempė į kareivines nubausti, .-uknelę, nes žalia spalva didelis vidujinis džiaugs- 
išdėdamas jį visais velniais. yra taikos spalva, atpalaida- Įma&( Kodėl Uip yra — nie-

—Ką daiyti su šituo Šveiku?—galvojo vyresnysis v^mo ir pavasarinės nuotai-.j^ negali paaiškinti, bet,K^a^ bet JAV prekybos
leitenanus. — Sumalsiu jam snuki. Bet šito neužteks. Net kos spalva. dalias kostiumas šviesūs taškai ant Umsesnio ministeris Hodges, sveikin
si s -- * x ineš i Griežta atmosfera raš-A_____ -----------------. ~----------------- r blamas nirmaia nasauline su-įsrezti diržus is nugaros šitam nenauaeiiui maža. ” •'r i- «ugnu vitsuomei žmogų vei. ...... -------—

... . . , .... . , .... . tineje kiek šviežumo ir gali maloniai - sisiekimo konferencija.Lzmirses net susitikima su dama, įtūžęs vyresnysis , . / . .. , . ,Kia maloniai. .. .J-. . - , ' ' . ? j j Kiek nuraminti audringą Praktiškai tai raiškia kari ■ Jau vra išrasti elektroni-
leitenantas pasu o namo. nuouiką namuose. 'jeigu jūs einate aplankyti'niai prietaisai, kurie gali pa-

Ar jūs pastebėjote, kad savo sergančią draugę, taiike^ vairuotoją. Dabar ti-

pilnų žydinčių balt- kas’ kada automobilis lėks £
minimai. 464 nsl.. kaina....$6.00 

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

—Aš jį nudobsiu šitą pašlemėką!—tarė pats sau, sės
damasis į tramvajų.

# ♦ »

Šaunusis kareivis Šveikas tuo tarpu negalėjo atsi
šnekėti su ordonansu iš kareivinių. Ordonansas buvo at-

su geltona suknia jums daug Užsidėkite kaklinį (šaliką) riama, ar tam reikalui pri- 
lengviau suvaldyti savo 3-4 su šviesiais taškais ir jeigu taikyti keliai pageidaujami 
metų vaikus? Vaikišką pa- jūs norite ką nors laimėti iš
stabumą pritraukia ši spiegi seno ir niūraus valdininko.

nešęs vyresniajam leitenantui pasirašyti raštus ir laukė jo. spalva. Tačiau geltona spal- Ui apsivilkite šviesią suknią
Šveikas vaišino ordonansą kava, ir jiedu postringavo ' 

apie tai, kad Austrija įsės į balą.
Apie tai buvo kalbama, kaip apie savaime supranta

mą dalyką. Jų pokalbis susidėjo iš daugybės išsireiškimų, 
kurių kiekvieną žodį teismas traktuotų kaip valstybės 
išdavimą, ir abudu būtų pakarti.

—Jo didenybė imperatorius, tur būt, nuo viso to pa- 
paiko,—pareiškė Šveikas.—Protingas jis niekad nebuvo, 
bet šitas karas jį visai pribaigs.

—Jis yra avigalvis,—svariai apgarsino kareivis iš 
kareivinių.—Kvailas kaip stuobrys. Jis, tur būt, ir nežino, 
kad dabar karas. Tikriausiai niekas nedrįso jam apie tai 
pasakyti. O jo parašas po manifestu į tautą—tai tikra 
apgavystė. Atspausdino be jo žinios, jis iš viso nieko ne
gali supaisyti.

—Jis šitąjį ...—žinovo tonu papildė Šveikas,—dirba 
po savim ir jį reikia penėti kaip mažą vaiką. Andai alu
dėj vienas ponas pasakojo, kad prie jo pristatytos dvi žin
dyvės ir kad tris kartus per dieną jo didenybė imperato
rius guldomas prie krūties.

—Ak,—atsiduso kareivis iš kareivinių,—kad mums 
greičiau įkrėstų kaip reikiant, ir Austrija vieną kaitą nu
siramintų.

Abu toliau kalbėjosi panašia dvasia, o Šveikas Au
strijai paskyrė keletą šiltų žodžių: “Tokiai idiotiškai mo
narchijai ne vieta margam pasauly,” o antrasis, norėda
mas šitam sprendimui suteikti konkrečią foimą, pridū
rė: “Kai tik pateksiu į frontą, sprūsiu nuo jų.”

Jiems toliau bedėstant čekų pažiūras į pasaulinį ka
rą, ordonansas iš kareivinių pasakė, jog šiomis dienomis 
mieste sklinda gandai, kad prie Nachodo girdėti patran
kų dundesys ir kad įusų caras netrukus bus Krokuvoj.

Po to kalba nukrypo i tai, kad čekų duona išvežama 
Į Vokietiją ir vokiečių kareiviai gauna cigarečių ir šoko
lado.

Paskui prisiminė senovės laikų kartis, iš Šveikas rim
tai įrodinėjo, jog anais laikais į apgultus miestus mėty
davo puodus su smarve, ne pyragai buvo kariauti tokioj 
fcmarvėj. Jis, girdi, skaitęs, kad vieną miestą laikė apgu
lę trejus metus, ir priešas nieko kito nedaręs, kaip tik kas
dien šitokiu būdu pramogavo su apgultaisiais.

Sveikas būtų papasakojęs dar ką nors įdomaus ir pa
mokomo, tik sugrįžęs vyresnysis leitenantas- Lukašas nu- Į

£ 1$ 64,000 vertes klaida
Kas norės tokią didelę .slo vertės ir todėl nemaža jų

daidą daryti, o betgi milio- 
lai ją daro. Žinoma, daro 
-isai nesupi-asdami, ir tik 
laug vėliau patirdami pada- 
ytosios klaidos dydį.

Tokią klaidą daro tie, 
tune pasitraukia iš aukštes- 
įiosios mokyklos jos nebai- 
ę. Žinovai yra apskaičiavę, 

tad baigusieji vidurinę mo- 
tyklą (High School), vidur- 
du imant, per visą gyveni

ir ekonomiški. Jei duomenys 
pasirodys teigiami, tada bus 
įrengtas toks kelias tarp 
dviejų didelių miestų išmė
ginti.

MOTERIS ANGLIJOS 
UNIJŲ PRIEKYJE

yra linkę kiek pasimokę me
sti mokyklą ir eiti dirbti.

Kartais pasttaiko laikinai} 
gerą darbą gauti, sakysim 
ir atostogų metu ir nemaža 
juo susižavi ir i mokyklą ne
begrįžta. Girdi, aš ir moky
klą baigęs daugiau neuž
dirbsiu. Kam čia dar vargti.

Gyvenimas betgi rodo, 
kad tokia galvosena klai
dinga, kad neturint diplomo

Ką tik pasibaigęs darbo 
unijų kongresas Portsmouth 
mieste Anglijoj Generali
nės Taiybos pirmininke iš
rinko .Anne Godwin, 64 m. 
tarnautojų ir administraci
jos darbininkų unijos gene
ralinę sekretorę.

Tai jau trečias kartas, ka
da Anglijos unijistai savo 
tarybos piiTnininke išrenka 
moteri.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuviu 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, įrišta 
326 pusi. kaina ....................... $5.00

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

LENGVAS bŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kair.a ....................75 Cnt.
MARLBOROUGK'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14-5 
psl., kain? ............................ $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga Siu dienu klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 330 
psl. Kair.a................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS Andriaus Valu«- 
5ji dalis, 426 pus

lapiai. Kain- ............................$4.00
ko romano antioj

mą uždirba $64,000 daugiau! ir gabiam daug sunkiau pra- 
įegu baigusieji tik pradinę įsimušti, 
mokyklą, ir $30,000 daugiau ’ Paskutiniuoju metu lietu- 
negu išėję iš vidurinės mo-įviai labai rūpinasi savo vai- 
tyklos jos nebaigę. O bai- kus išmokslinti, bet negali
nusieji kolegiją uždirba net;ma būtų pasakyti, kad visi

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimcri pagrin-^ 
dai. Paulius Galaunė, didelė 
ga su daugybe paveikslų, ge 
popieriuje. Kaina .............

>100,000 daugiau.
Nebaigę apleidusieji mo

kyklą tegauna mažiau ap
mokamas tarnybas ir jiems 
sunkiau tarnyboje kilti.

Su kiekvienais metais vis 
daugiau reikalaujama ge
riau išsimokslinusių darbi
ninkų ir tarnautojų. Papras
tų, nemokytų darbininkų 
skaičius vis mažėja, todėl 
ateityje tokiems bus vis 
sunkiau darbo gauti.

Visa šita reikia turėti gal
voje, kada vėl mokslo me
tai prasideda. Tėvų pareiga 
visomis išgalėmis stengtis 
savo vaikams duoti kiek ga-

tuo poziunu savo pareigas 
tinkamai atliktų.

Mes turime taip pat rūpin
tis kiek galima, kad mūsų 
vaikai būtų ir susipratę lie
tuviai, mokėtų gerai lietu
viškai kalbėti ir rašyti, kad 
jiems nebūtų svetima Lietu
vos istorija, geografija, lite
ratūra. Ne visi tėvai gali tų 
žigA vaikams duoti. Jiems 
į pagalbą ateina bent dide
snėse lietuvių susibūrimo 
vietose šeštadieninės moky
klos. Kur jos yra, visi tėvai 
turėtų į jas savo vaikus leis
ti. Reikia labai apgailestau
ti, kad taip nėra. Į šeštadie-

lima daugiau mokslo. Vai- nines mokyklas savo vaikų 
kai dažnai nesupranta mok-' neleidžiančų tėvų bičiuliai

N A l \.I AS N ERTINUK AS

Madų kūrėjai siūlo dėvėti 
šitokius nertinius, sako iilti 
>r į pagundą neveda.

įgrin—<

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Uetuvą kėlėsi 
iŠ miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais 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

ŽEMfi DEGA. J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

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

SUŽADCTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. ISO pei. Kaina .. $2.00

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla- 
nin 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

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Kaiys, 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. Ralio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina...................................... $2.50

K^DfiL AS NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESftT.Y. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats btivę3 kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00

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

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

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

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINfiS GAI. 
RfiS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

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

SENOVfiS 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

Į traukt jų pokalbį.
(Bua daugiau)

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIStM E. Braadvaz - - - 1— >•.
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Švedijoj o
GYD. VL. K.

Vermlando kraite M ar bačkos nei Rottneros
Seniai jau, dar gimnazijos ?var0' Gyvenime dažnai rei- 

suole, susidariau labai gra- k,a »"k^ is kebų galimy- 
žu vaizdą apie Švediją ir P^'«nku Rottneros
Vermlando kraštą. Šeimos į d.va!J-nes te.n.Ju.k n.e aut°- 
įLagerloef knyga “Padavi-!'e.’ Jos “‘T he.-c.jus 
mas apie Giostą Berlingą*’ los' gyveno.

SKLANDĖ 2.800 MYLIŲ MIRĖ “TĖVYNĖS” REDAKTORIUS

labai romantiškai pristatė Keturis kilometi*us žing-
yražųji Veimlandą. Šaunu-Į sniuoJu at^al Paliai mėlyną 
nusis Giosta, Ekeby dvaras ežerą, baltų ber-
prie ežero kranto, senosios 
geležies dirbtuvės’ kavalie
rių “flygelis,” linksmi ba
liai, arklių kanopų dundė
jimas kelyje per užšalusi 
ežerą šviesioje mėnesienoje 
.. . Tokia buvo mano jauny- 
i tės Švedija.

Vėliau atėjo kiti vaizdai, 
kiti Įspūdžiai iš knygų, laik
raščių ir kino filmų. Bet pir
masis romantiškasis vaizdas 
jau negalėjo visai išdilti. Į 
ši romantiškumo židinį ir 
patekau po pusės dienos ke
lionės traukiniu iš Oslo, 
Norvegijos sostinės, į Karls- 
tad’o miestą, Vermland’o 
provincijoje, Švedijoj. Karl- 
stad’as yra šios provincijos 
sostinė ir jame 1905 m. buvo 
nutarta panaikinti Norvegi
jos ir Švedijos uniją. Tuo 
būdu Norvegija tapo visai 
nepriklausoma valstybė.

Karlstad yra prie labai di
delio Vaenern’o ežero, ten 
kur Klar upė įteka į šį ežerą. 
Nemaža pramonės įmonių 
Karlstad’e, bet miestas gra 
žus ir labai švarus. Neturiu 
laiko jame ilgiau pabūti, nes 
tuoj išskubu į Rottneros 
dvarą, kuris Giostos Berlin- 
go istorijoj figūruoja kaip 
Ekeby.

Ir koks gražus šis kraštas,

ių apsuptą. Viena kita ne
aukšta kalva, gelsvos avižų 
gubos laukuose. Štai ir išdi
lus Rottneros dvaro vaitai 
su beržų alėja į nepaprastai 
»ražų parką. Tas parkas la
jai didelis su gausybe įvai- 
ių statulų, garsių švedų me- 
įininkų sukultų, gyvatvorių, 
ontanų, tvenkinių,- ir kuris 
įueina iki pat ežero krašto. 
Sakoma, kad tai pats gra- 
iausias parkas visoje Šve

dijoje ir, mano nuomone, 
gal tokios rūšies parkai viso- 
ne pasaulyje suskaitomi 
mt abiejų rankų pirštų.

Be Šeimos Lagerlof’os 
tatulos, kokių skulptūrų 

Ha nėra gražiai išdėstytų 
tarp takų ir medžių! Bet 
'domus ir autorės aprašytas 
“Ekeby” rūmai,—balti, mū- 
iniai ir dviejų aukštų na

mai su 4 graikiškomis kolo- į 
įomis priekyje, kurios atsi
spindi ilgame tvenkinyje. O; 
gale šio tvenkinio du “ka-

% S
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Robert Fisher iš Seattle, 
Wash.. skandy t u vu nuskri
do iki Amityville, N. Y.. vi
so 2,800 mylių per 59 die
nas, 29 kartus nusileisda
mas ant žemės. Kitais me
tas jis rengiasi tokią pat ke
lionę padaryti atbula kryp
timi ir nusileisti Seattle pa
saulinės parodos metu. Pa
veiksle matome ji su sūnu
mi. kuris, žinoma, tėvo lai
mėjimu didžiuojasi.

Oi įl/cima’.c 
ca v« rv x i xci i £?

mizlz__i urvini įg?
spinduliais nužertas. Ir koks 
mėlynas vanduo siauro ilgo

Rugsėjo 7 d. rytą Queens venamoj miesto dalyje. La- 
County ligoninėj mirė “Tė-Jbiau sunegalavus nebuvo 
vynės” redaktorius Leo Va- kam jo prižiūrėti, todėl tik 
sil—Mykolas Vasiliauskas, tada buvo prikalbintas vyk-

Velionis ouvo gimęs 1896 jti Į senų žmonių prieglaudą 
j m. lapkričio 25 d. Mikalov- Flushinge. Ten nuvežus, jis, 
i kos kaime, Vaitkabalių vis., | kaip tikras ligonis, kitą die- 
Vilkaviškio apskr. Pradžios na buvo pasiųstas į Queens

1944 m. rudenį, karo veik
smams prasidėjus Suvalki
joje, jis su šeima buvo išva-

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėga

County General Hospital. 
Ten jam tuoj buvo duota 
net dvi kvortos kraujo, gy-

mokslą ėjo baltininkų mo
kykloje, o ją baigęs mokėsi 
privačiai.

Anksti įsijungė į slaptą! d/ojai nustatė, kad reika- 
' socialdemokratų j a u nimo ringą operacija, bet velio- 
ratelį, kuris veikė prieš caro nis nesutiko. Jis vis sakė, 
valdžią ir platino draudžia- kad pasilsėsiąs b galėsiąs 
mą literatūrą. Nenorėdamas J?rjžti namo. Deja, nebeteko, 
patekti į raudonsiūlių žan- Ligoninėje jį aplankė ir ią Giibulėną.

rytas iš pafrontės į Vokieti- knygos, jis jos aeskaitys ir 
ją. Ten vokiečių žandarai jį' uaugęs. Todėl tėvai turi 
suėmė ir, atskyrę nuo šei- parūpinti vaikams ko dau- 
mos, išvarė apkasų kasti dau lietuviškų knygų. Pirk- 
prie Varšuvos. dami vaikams dovanas, vi-

Iš ten laimingai pasil iuo-kuomet atsiminkite knygą ir 
savęs, velionis šeimos nebe- M dovanokite. Keleivio ad- 
surado ir vienas isikūrė Ha- ministracijoje galite gauti 
nau stovykloje, o 1949 m. šias jaunimui tinkamas kny-

gas:

p

darų rankas, velionis 1913 SLA prezidentas Povilas 
m. atvyko į Ameriką ir ap- Dalgis su sekretore Berta 
..įgyveno Bostone. Pivaroniene. Kadangi ligo-

Čia jis pradėjo mokytis nis atrodė silpnas, tai jis bu- 
spaustuvininko amato "At- vo klausiamas, ar sutvarkė 

’eities” spaustuvėje ir vaka-Į5*™ medžiaginius reikalus, 
rais lankyti vakarinę moky- I ^i jis atsakęs, kad sitas

atvyko į Ameriką.
Velionis nebuvo kunigi- DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

nis, bet nekentė ir bimbinių. antra laida, gražūs eilėraš- 
Savo testamento vykdytoju čiai, daugybė iliustracijų, 55 
jis paskyrė katalikiškųjų or-' psl., kaina $1.30. 
ganizacijų veikėją Kazimie-J PASAKĖ(-i0S A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa-
Lai oūna velioniui Stan-j kėčios. 175 psl., kaina $2 00

kevičiui lengva Amerikos JŪRININKO SiNDBADO NUO-
! TYKIAI. įdomūs pasakojimai •••’- 

jaunimui, 108 psl., kai- 
na ................................. $2.00

:c.<

»•

klą. Vėliau buvo pakviestas 
į Člevelandą dirbti “Dinos“ 
spaustuvėje.

1918 m. jis pradėjo dirb
ti New Yorke “Tėvynės” 
spaustuvėj ir išdirbęs čia 
apie 30 metų, buvo išrinktas 
“T ėvynės” redaktorium. Tas 
pareigas jis ėjo iki savo mir
ties, kartu ir linotipu visą 
medžiagą surinkdamas.

■ Jau daugiau kaip prieš 
i mėnesį velionis pasijuto ne-

reikalas esąs “palaidi barš
čiai.” Taigi, reikia suprasti, 
kad nesutvarkyti. Gaila bū
tų, jei jo sutaupos, kurių, at
rodo, turėjo, tektų ne arti
miesiems, bet valstijai.

Su velioniu SLA įstaigoj 
kartu dirbome nuo 1934 m. 
kovo 17 d. Kai jis išeidavo 
atostogų, ar išvykdavo į 
SLA seimus, visuomet jį pa
vaduodavau. Darbe pasitai
kydavo, kad nuomonės skir
davosi, bet nė karto neteko

žemė!
Dar norėčiau pastebėti, 

kad į šias šermenis beatsilan
kė vos keliolika naujųjų at
eivių, o laidutuvėse jų tebu
vo tik 4. Neatsilankė nė tie, 
kurie taip mėgsta nuolat 
kalbėti apie mūsų vieningu
mą.

Brocktono Pilietis

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.

KAKTYS KARAUŠKIUOSE. bu
do Dovydėno apysaka. 168 psl.,

i kaina ................................................. $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba-, 
rono apysakaitės vaikams, 6d psl. 
kaina .......................................... $1.50

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

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4-00 metams.

. 1/1
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vyksta iš lėto, kaip ir pats

i galuojąs, bet ir kitų kalbina- į ... ... . , .
mas nesutiko eiti pas dak- sU veboniu įimtai susipykti_ * I K/**®**,
tarą. Daktarai, girdi, tik pi 
nigus iš žmonių lupa ...

•>P.
LAIKAS PRISIARTINO 

DĖMESIO LIETUVIAMS
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 skyrių- ' 
je smulkmeniškai aiškinama S;. 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už- 
sakymus siųskite šiuo adresu:

»»» <
ar susibarti.

Ilsėkis, Vasil, ramiai, li
kusiems giminėms reiškiu 
užuojautą.

K. J. Paulauskas

valierių flygeliai.” Nuo eže- valgymas “Sutankinus ge
ri pusės Rottneros rūmai at- nmus' «ah P™"?“ 
rodo dar įspūdingiau. Ilgai Pallk“> nes dau-
vaikščioju po šį parką sau- g,au.toks )kauf^ sve?-vs n!‘ 
ėi jau prie horizonto arte-^tarnaujamas. Ir ve
jant. Darosi vėsu. Gai iš l,au maclau kaIP '!enas tu' 
tvenkinių greit migla kils ir leJ0 Koraną palikti, nors, ______
Giostos Berlingo “dvasia" “T-a™ «ov^ «- Darbininkų Draugijo. Į Paaukojo Balfui $10.00.

Bet tai buvo ne Karlstad’e ir 
ne šį šeštadienio vakarą.

Gyyveno jis vienas kuk
liame kambarėly arti Cent
ral parko portorikiečių gy-

Vietinės žinios valdyba vainiko vietoje ant 
'velionio J. Povydžio kapoj

su kitais linksmais dvariš
kiais čia vaįkščįos šia mėne
sienos naktį, bet man turis
tui laikas atgal į Karlstad’ą. Neišklausiau, kokios “nor- 

duodamos prie valgioV
Fryken ežero, kurio kitoje j nes PaM Park3 Jau ^'eit ™ 
pusėje yra Šeimos LagerloF uždarys. s •'s
cs tėviškė (dabar muzėjus). Karlstad’o gatvėmis va- 
Medžiai keliai, rudens lau- kare daug jaunimo ir mer- 
kai ir tos mažos geležinke- gaitės, atrodo, prancūzę Bri- 
lio stotys primena man ir sa- gitą Bardot pamėgdžioja 
vo gimtąjį kraštą, nors šio- savo išvaizdą, bent iš plau-
kio tokio panašumo ir kai ku. Vienas kitas jaunuolis . , .. ,
kurios Naujosios Anglijos lyg amerikoniškas “tough” 
vietos turėtų. Bet beržai, ge- ar “wild guy” su odine bliu-' '' r"°T'
ležinkelio stotelės su cha- ze. Suaugę visur daugiau 
rakteringu budėtoju, vaisių “normalus” atrodo, o čia vi- 
sodai aplink namus jau dau- si švariai ir gražiai apsiren
giau būdingi kraštui, kuris ?ę.
buvo mano tėvynė. j Stadskaellaren restorane

šeštadienio popietę elek- vakarieniauju. Pagal paya- 
trinis traukinys iš dviejų va-ginimą išeitų, kad tai “mie- 
gonų beveik tuščias; vienas rūsys,” bet šis restoranas 
kitas gimnazistas, atrodo,: labai puošnus ir antrame 
namo grižta. Automobilis ir aukšte. Ant stalų baltutėlės
Švedijoj dažnas, bet tikėki-'staltiesės ir šviežios gėlės, 
mes, kad jis jos gerų trau- aukštos gracingos padavė- 
kinių neišstums visiškai. Įj°s> pianino muzika, net ir 

Rottneros stotelę prava-'su amerikoniškomis melo- 
žiuoju, nes už keliu kilome-' dijomis, iškilmingi svečiai, 
trų yra Sunne, iš kurios tu- kurių dauguma, atrodo, dau- 
rėtų autobusas eiti į Lager- giau girkšnoti atėję, nei val- 
lofos “Marbackos” sodybą. §yyti-
Bet jau vėlokas popietis, Švedijoj alkoholiniai gėri- 
kad ir 9 kilometrai iki ma- mai tebėra suvaržyti, ypač 
no tikslo, autobuso reikia viešose vietose. Turi užsisa- 
laukti, taigi, nespėčiau pa- kyti, kad gautum ką “stipre- 
matyti kaip reikiant nei snio” gerti. Čia tas gėrimas

omaisto,

suvažiavimas
SKAITYTOJŲ BALSAI

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova-

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

Lietuvių Darbininkų Dr- . ----- -—
-jos suvažiavimas bus }ap. I Urbiamoji administracija,

nors man 
j atrodė, kad jos tikrai ne
menkos. Pastebėjau, kad 
kai kurie svečiai gėrė po ke
lias kavas iš eilės, kad su ja 
gautų ir po stiklelį konjako, 
nors atrodė, kad kavos jie ‘

na7isfamnm ar

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

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

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

“KELEIVIS”

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

lvkas buvo man čia ta tyla, 
kuri sekė po įvairių “skys- 
žių” vartojimo. Kuo dau
giau ta publika gėrė. tuo ty-į 
• iau buvo restorane (išsky
rus pianino muzika), gal tai 
“natūralus” apsisaugojimo 
jausmas, kad pagaliau vy- 
iausias kelneris nepalaiky- 
u kokį klientą girtu, nes, 

kiek mačiau, iis tikrina pa
davėją ir svečius.

Manęs ten nereikėjo ti
krinti—išgėriau vieną bute
li švediško alaus, užkandau, 
’r apsimokėjęs daugiau nei 
21<_. dolerio, palikau šią pra
šmatnią vietą.

.j (Bus daugiau)

žmogus, kuris neturi baimės, 
negali būti vergas.

Euripidas

MCSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

kričio 4-5 dienoms So. Bos
tone, Strand salėje (376 
Broadway).

Ta proga lapkričio 4 d. 
vakare ten pat tos draugijos 
21 kuopa rengia banketą su
važiavimo svečiams ir dele
gatams pagerbti. 

Teisininkai aukoja Balfui

Teisininkų Draugijos Bo
stono skyrius neteko savo 
nario Juozo Povydžio, kuris 
mirė rugsėjo 4 d. Skyriaus

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Atsiprašau, kad uždelsiau sa
vo prenumeratą pratęsti. Mat, 
iš daugiau ne šešius mėnesius j 
gulėjau ligoninėje. Grįžęs namo, 
radau Tamstų paraginimą.

Dabar jaučiuos geriau negu 
prieš šešius mėnesius. Nenoriu 
su Maikiu ir Tėvu skirtis, todėl 
Gunčiu penkinę.

John Yakas
Dol ton. III.

AUKOS ALTUI

draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

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

Siųskite dovanų siunti- 
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines ii Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni- £ 
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

...»
• • •<

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjai.

Per rugpiūčio mėn. Ame
rikos Lietuvių Tarybos cen
tre Lietuvos laisvinimo rei
kalams gautos šios aukos:

Lietuvių Bendruomenės 
Jurgi. Gli.ud., S,KsNo. Philadelphijas apylinkė per

SPARNIŲ SOSTAS, premi- LI centro valdybą sunnklas
juotas romanas iš politinių au.kas 1961 m- vas?™„į6J’
emigrantų gyvenimo, 268 ”' •' **.-095-65-

psl., kaina $2.50. „,p° A- ,Kl"d?rysi
Cicero, III., ir prel. F. Bart-

Alė Rūta, MOTINOS kus, Dalias, Tex.
RANKOS, romanas apie alT Racine skyrius per
gyvenimo, 3.^4 pusi. kaina dr> A palaitį............$80.00.
$5-00- Viso gauta .. $1,155.65.

Pranas Naujokaitis: U- ALT vykdomasis komite- 
PELIAI NEGRįŽ TA Į tas dėkoja aukotojams. 
KALNUS, 509 pusi., kaina Pakvitavimai pasiųsti au- 
$4.00. kų siuntėjams.

! Aukas Lietuvos laisvini
■ ? m0 darbui paremti prašome
LOTAS RYTAS, 166pusl., H
kaina $2.00. Lithuanfan American

Vytautas Alantas: TARP Council, Ine.
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 1739 So. Halsted Street
pusi., kaina $4.50. Chicago 8, Illinois

Juozas Švaistas: JO SU- ALT Vykd. Komitetas
2ADĖTINĖ, premijų o t a s --------------------------------------------------------------------------

romanas Iš Vinco Kudirkos | BROCKTON, MASS.
motinos meilę, joe tikslą ir -----------
rūpestį išauklėti savo vai- Mirė Pr. Stankevičius 
kus pilnais žmonėmis ir ti- Rugpiūčio 30 d. staigiai 
krais lietuviais, 397 psl., mirė Pranas Stankevičius, 
kaina $4.00. 69 metų amžiaus, gyvenęs

Tas *ny^ galima gauti Am« St 

Keleivio administracij o į M^'-odoe, nuo Vilkavrt- 
686 Broadvvay, Ste. Boston įo,buvo amulku. ftkinm 
27, kas.

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, savanoriu gyvenimas, mūšiai karo lauke su '-<»<• 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Jdė- UIK 
cas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knvg 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.. Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
tfmaooooooooooosooooooeoeouoeeoeoeaeaeoeeeoeooooeeeor

»
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje j* »i/-.

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, aualėja ' 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK’. $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

lr dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 v 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEDCA1XJS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos Iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilioa senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street, Nevv York 1, N. Y.
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Vietines žinios
Mirė J. Povydis Nepamirškite Lituanistikos 

mok\ klos!

Barunienė. J. Venckus. D. Ivaš- kams UŽ neprašytų 
Gedučiai-Strand Ca- kienė. A. Gerulienė, C. K. Gu- j malonų priėmimą.

ras.
Broliai

Šį sekmadieni, rugsėjo 17 Ši sekmadienį, rugsėjo 17 le — $20. dūkas. inž. Z. Gavelis, dr. J. Lei-
d. 2 vai. popiet Tautinės S- d. 2 vai. popiet bus Samia- A- s- .Santvarai — $16.00. monas, J. Jasinskas, Beleckas ir
gos namuose atidaroma Jad- ros 7-os kuopos pirmasis po 1‘<>$15: Dr. s. J. Jasaitis. A. Keturi X-ai.
vygos Oobkevičiūtės-Pauk- atostogų susuinkimas. \ įsi J. Januškevičiui. B-nės Bosto----------------------------------
štienės kūrinių paroda. Pa- nariai su savo šeimomis ir

J. Paukštienės paroda Sandaros susirinkimas svečių

-u

Rugsėjo 4 d. Cambridge
m.re Juozas Povydis, palai- Kaip jau buvo anksčiau
Uotas rugsėjo 7 d. pranešta. Bostono lituanisti- Liepojuje, baigė Kauno me-

Velionis gimė 1886 m. Ros mokykloj nauji mokslo no mokyklą, vėliau studija-
Žvy ginės vals., Ukmergės metai pradeaami ši sesta- vo 1 anyžiaus meno aka- 
apsKi., gimnaziją baigė Pe- oienį. 
trapilyje,
Lietu.oje tarnavo geležiu->nai nuvalo susirinkti So. nOse parodose. Bostono lie 

tu\ iai pii mą kaitą turės pro

totla tęsis iki rugsėjo 23 d. draugais prašomi dah vauti 
Atidarymo metu dail. V. susirinkime ir po susirink.-

Yizgirda kalbės apie J. Pau- mo vakarienėje.
Valdybakstienės kūrybą.

Dailininkė gimė 1913 m
Baigėm trėmimų 2C-čio 

vajų
si sesta- vo Į arvžiaus meno aka- a,,,- j„ ♦ ,,i-o-

įugsėjo 16 d., 9 vai. uemijoj,* dabar gyvena Chi- Trėmimu ^O-čio vaius < 
nepriklausomojeOjto.lažjmėtų laiku moki-'cagoje, vra dalyvavusi Įvai- rengUi 17 gj^'ia^

** 1 ? iii Ktl ^4 ) - a -V a ’a.-.v k v •» , /\/l rtC'/A D Art d'V 1 1 _ *
kel-ų žinyboje, vėliau pėrė- Bestoj o šv. Petro parapijos 
n. 1 teisingumo sriti—buvo i salėje 
tt ise_u, o nuo 1925 m. priva- —
t

...» apylinkė.
lo s.Z: Dr. inž. J. Gimbutas, 

A. Matioška.
Inž. K. Kriščiukaitis -

Dorehester io Moterų 
Klubo susirinkimas

$11. Dorchesterio Lietuvių Mo-----

ItAKliASS RESTORANE
Pa tovų >lail>a i»u’.$s‘at •• >a 
du ir puodu mazgotoju vjet„, 1 

tru>*> restorant. fi daibo dieno . la
bai gera atlyginimu ■ ii

Kreiptis' 30! W. Broaduav,
So. Bostone, Tel. AN H 71.011

w-

iii <XU « Oi Hill.
Jis Kaitų su kitais 32 as

menimis 1922 m. buvo len
kt-. išvaryytas iš Vilniaus i 
I ietuvą, veikė Vilniui Va
duoti ir Šaulių Sąjungose, 
bendi adarbiavo spaudoje.

Paliko liūdinčią žmoną 
Kazę ir dvi dukteris su šei
ma .mis.

Aukojo Balfui

Rugsėjo 2 d. Vladas ir 
Magdutė Selevončikai šven
tė 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Ta proga jie 
paaukojo Balfui $25.00.

rugpiucio pirmomis uieno- 
, . . . . mis baigtas. Tikėtasi Sibiro

gos jos kūrinius pamatyti. tremty ir kitur kenčiančiam 
i arodoj bus 08 kūriniai, lietuviui surinkti noi-s du 
I aroda aticiaiyyta darbo tūkstančius dolerių, bet šu

nienom nuo 6 iki 9 vai. vak. rįnkta tik vienas tūkstantis
^ir trisdešimt septyni dole
riai. Išlaidų susidarė 137.00 

_ , . . doleriai, tai BALFo Centrui
.\ortheastem universiteto pasiųsta devyni šimtai dole-

R. Kalvaičio istorija

Dr. Z. Ivinsko paskaita

Kultūros Klubas į savo 
šio rudens į,ūmąjį susirinki
mą kviečia iš Romos atvyku
sį istoriką prof. Zenoną I-
vinski.

‘Kanarėlė4 atskris Į Bostoną

! o $16: 3LA 365 kp.; Tėvynės terų Klubo susirinkimas bus 
M>kiujų Draugijos Bostono ,šį ketvirtadieni, rugsėjo 14 
.-nyrius; šv. Petro parapijos cho- d., 7;30 vai. vak. So. Bosto- 

.. . lietuvių Mokytojų Drau-' no Lietuvių Piliečių I)rau- 
■ ij s Bostono skyrius, A. L. T. j gijos name. Valdyba kvie- 
.''sj.ingos Bostono skyrius, P. čia visas nares dalyvauti, 
rtinsijub. P. Viščinis, prof. Ig.
r. c.čiu.-, J. Vembrė, K. Merkis,

Kavaliauskas, A. L’riaaus- 
n.is, »nž. A. Kasys, i’. M. laim

ei tas. K. Balta. dr. A. Krisiu- 
nė .as, (ir. G. A. btapulionis, Br. 
i aiiulis. A. Mažulis, V. Stelmo-

'dalonu buvo pas Valeikas

Real Estate - Insurance 
Notary Public

Antanas .11 K? E'v h'JUS 
Klonius MlnO.MS 

LICENSED BROKERS
Aąžininjias patarnavimas pokan- 
icii's, pai duoijanl it-iuir (.lau
kiantiems namus, u ius, n vei.

lu.-. Bostone ir apyim e t-.
1672 IM)R< BESIEK AVI. 
DORtHbbiLR 22. MASn.

Office: A V 8 liti 
Res.: A V s-lill ii t O .» v-1 •

Sekmadienį saulė negai- 
estingai kepino, mieste to
kia diena trošku būti, todėl 
: SS 60 kuopos nariai ir jų

kas. iiiž. J. V. Dabrila, O. A. bičiulių būrys sugūžėjo pas 
Martišauskai, S. V. Minkai. W.

usukonis, J. Jonuką.
Laisvės Varpas — $7.50.
Po $7: A. Puskepalaitis, J.

Tuinila, S. Jurgelevičius.
Po $6: P. Ausiejus. P. Jan

čauskas, J. Sonda, J. V. Vaič
jurgis. M. Simavičius. P. Verbic- 
:<is, P. žičkus.

Po $5: Pr. Račkauskas, S.

. spaudos biuras plačiai pa- rįų Trėmimu 20-čio Vajaus 
Ralio Bostono skyriaus skleidė to universiteto elek- Komitetas būtų laimingas 

trotechnikos studento Ra-,pranešti stambesnes sumas, 
mūno Kalvaičio gyvenimo deja, daUgelis tautiečių Bos- 
istonją. ‘tone jo raginimų ir prašymu

Jis tik 20 metų amžiaus, o neišgirdo. Pasivėlinančios 
jau apkeliavo kelius konti- aukos> kurių ir dabar viena
rentus. rvaio \ iesuias jį kjta dar ateina, nutarta pa- Jurkevičius. E. Achenbachaitė.

. . Piiksnys, J. Adomavičienė,

valdyba širdingai dėkoja už 
auką, prašydama ir kitus 
tautiečius panašiomis pro
gomis prisiminti į vargą pa
lėkusius brolius.

Paaiškinimas nubloškė ? Vokietiją, iš čia likti RALFo 17 skyriaus Ra
li Šveicariją, o iš ten į Au- soje. Jeigu tokių aukų susi- 

ir galų gale į darytų daugiau, tai papildo
ma suma BALFo Centrui

“Tėviškėlės” stovyklos ir straliją 
“Žalgirio” naujo tuntininko JAV. į So. Bostoną.
aprašymas (Keleivis, Nr 34) Jo tėvas Jonas Kalvaitis, bus pasiųsta atskirai, 
buvo ir tebėra teisingi. As- teisininkas, Lietuvoje buvo ~ „a
meniski išvedžiojimai, ‘tarp prokuroro padėjėju, jo mo-

t, ,, , . . . , , , i • - u - j • v - • ra dideli, paliudijo,Balfo skyrius rūpinasi, kad , eilučių skaitymai, bei dvv- tina Paulina —žymi sporti- Bostone dar 
New Yorko vaidintojai su- prasmės interpretacijos ir ninkė, dalyvavusi net Olim-
vaidintų “Kanarėlę” Bosto- indukcijos, tūpusios “Laiš- pijos žaidimuose, bėgimo 
ne. To veikalo autorius yra kai Redakcijai,” Nr 36. ne- čempionė, dabar dirba drau- 
jaunas rašytojas dr. K. Os- reikalingos. dimo bendrovėje,
t raus kas, gyvenantis Phila- Romas Bričkus, Ramūnas universitete yra
delphijoj. i “Žalgirio” spaudos vedėjas pasižymėjusiųjų sąraše.

Sėkmės jam ir ateityje!

yra gausus
kad
bū-

inž. J. Kriščiukaitis, J. Kačin
skas. M. Bratėnienė. J. Ulpienė, 
E. Kirša. dr. B. Baškys, A. Gir
nius, A. Neviera, inž. P. Paliu- 
konis. dipl. inž. E. Manomaitis. 
P. Vaičaitis, Bostonietė. dipl. 
inž. Daugėla. J, Januskis, A.

auliną ir Antaną Valeikas 
Bedforde žavingų pušų pa
vėsyje maloniai praleisti pa
vakarę. Tokių gražių pušų 
labai retoj sodyboj terasi. Ir

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki

toks jų svaiginantis kvapas! lociklų, veikia sekmadie- 
Tik miestiečio plaučiai te- niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
gali jų stebuklingą galią n3- Perduodama: Vėliausių 
įvertinti. pasaulinių žinių santrauka

Ačiū draugams Valei- p komenta»-ai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova-

Išnuonioju su atskiru įėjimu 2 kum- i nų krautuvę, 502 E. Bl Oad- 
larius atskirai arba bendrai >u ap- o
šildymu ir šviesa bei kitais patogu- pHy, SO. Bosto H G. Telef O- 
n.ais. Adresas: nag 8.04g9> Ten gauna.

R \'IB IBIAI XI O.M \l

2, Ola il«»rbnr St., So. Boston 
Telefonas: A N 9-2033. (3-

IŠMOMOJAMAS BITAS
Nuo rugsėjo mėn. 15 d. Graži vi-ta 
nrie Dat City l’oint. 8ft2 E. 5th St..

liofttt/iii (rili-ji -ut Buity dieno, J. VaiČHltis, inž. S. So. Bostone, t ential. šildymas, šii-iys lietuvių, nune giliai at , ____ .... , . tas vanduo, vonia ir k. iš 4 kamba-
jaučia sergantį, ištremtą arį<'ruzf,as. A. J. Namaksy. J. Ki-

mas ir Keleivis.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
I žsakyk pas mus ive-ti GARSŲJĮ 191.1 METŲ

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
I S5.C00 arba 
95,W0 BTV 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SI 20 METŲ’

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

Rūpinasi švarinti miestą

...... ' :

■ ■■X - ' ■ vv-

■■ 9.. .

$595.
Aprėžto laiko 

pasiūlvmas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

į kitokias nelaimes patekusį 
tautietį. Trėmimų 20-čio Va
jaus Komitetas jiems vi
siems, parėmusiems vajų 
didesne ar mažesne auka, 
reiškia didelę ir nuoširdžią 
padėką. Komitetas dėkoja 
visiems talkininkams Bosto
ne, o taip pat mūsų spaudai, 
padėjusiai vajų gai-sinti at
skirais rašiniais, ir prašo ją

Sveikatos komisionierius 
Freckleton pranešė, kad yra 
paskirti 6 policijos pareigū
nai,kurie seks, kad šiukšlių ištisai paskelbti aukotoju
dėžės būtų tvarkoje ir kad sąrašą 
•jų būtų pakankamai, kad 
kiemai ir šaligatviai būtų 
švarūs.

Gerai, kad kas nors pra
dėjo tuo rūpintis. Tikėsime, 
kad tvarkingų piliečių ir ad
ministracijos pastangomis 
pavyks Bostoną apšvarinti.

Dar sykį dėkojam visiems 
už aukas bei talką ir reiš
kiam pagarbą.

Vajaus Komitetas

Išeina Enciklopedijos tomas

Šiomis dienomis išeina 
Lietuvių Enciklopedijos 24- 
-sis tomas, kun redagavo 
prof. dr. J. Puzinas. Jame 
telpa žodžiai nuo “Preziden
tas Smetona” (laivas) iki 

i “Raudondvario Padangė.”
Kitą tomą redaguoja Pr. 

Čepėnas.

Atvyks prof. J. Eretas

T rans -Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 West Broaduav. 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 SSį’R muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ’ KATALOGŲ!

Iš toliau siu-kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sarašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Pabar jralim.a siusti iki 41 svaru naketns, iei siunmamieii daiktai tel. 

pa dezėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA I.IETVVIAK A. KRFIf’KtTftS LIETUVIŠK AI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO jiraliojiniais.

Siuntiniai priima*! kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak„ ketvirtadieniais nūn
9 rai. ryto iki 7 vaL vak. ir ieitadicniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

BALFO VAJAI S BOSTONE 
AUKOTOJAI

’iulis, P. Trybė, J. Arlauskienė. 
J. Jurgelaitis, A. Keršulis. S. 
Griganavičius, dr. Antanėlis, J. 
Roman. A. Bričkus, V. Beržin- 
kas. V. Jackūnas. S. Davalga. 

P. A. Juozupaitis. P. V’. Andriu
šis. B. Kruopis. dipl. inž. V. Iz-' 
ickas. A. Monkevičius. K. Du- 

sevičius, A. O. Vilėniskiai, J. 
■Jurėnas. A. Strakauskas. J. če- 
gys. inž. E. Cibas, J. Babravi
čius, Subatkevičiai. adv. J. j 
Young. P. Ketvirtis. R. Bričkus,! 
inž. .J. Gruzdąs. į

Po $ 1: O. Karosienė, L. Lend- 
raitis.

Po $3: A. Keturakis. S. Baltu
šis. T. Stankūnaitė. Br. Ba.jer- 
čius.

P. Nikolskis — $2.50.
Po $2: Dr. Inž. J. Kuodis. 

Dravinskas. A. Vieškalnis
s.

J.
J.

Po $50.00 aukojo: Prel. Pr.
Virmauskis; So. Bostono Lietu- šaikūnas. M. Vaitkevičienė, 
vių Piliečių Draugija. Venckus, F. Zaleskas. J. Vasy-

A. O. Andriulioniai — $40.(H), liūnas. R. Kaladė. J. Strazdas. 
Iuž. K. Mikalauskas — $35.CK). <’r- J- Girnius. P. Mučinskas.
J. Kapočius — $27.00.
Po $25.00: Liet. Inž.-Arch.

Sąjungos Bostono skyrius; dr.

Po $1 : P. Karosienė, J. Vasi
liauskas. T. Janukėnas, A. Lan- 
švs. M. Norvaišienė. H. Čepas.

J. Mikai, Lietuvių Mišrus Cho- M. Giedraityytė, J. Krutulis. J.

Liet. Bendiuomenės apy
linkė kviečia prof. J. Eretą 
paskaitą skaityti. Diena dar 
nesutarta, bet numatoma 
spalio pradžioje.

Prof. J. Eretas gyvena 
Šveicarijoj, o šiuo metu yra 
atvykęs į Ameriką.

Veltui filmai

So. Bostono viešoji skai
tykla (greta Keleivio Įstai
gos) trečiadienį, rugsėjo 20 
d. 10:30 vai. ryto rodys fil 
mas—Rocky kalnai ir Mas- 
sachusetts gražiausios vie 
tos.

Kviečiami visi “jaunuo
liai” nuo 60 metų ir senesni.

Pasižymėję studentai

Northeastem universitete 
pasižymėjusių moksle stu
dentų tarpe, be kitoj vietoj 
minėto R. Kalvaičio, yra Li
lija Vrubliauskaitė ir Jos
eph Žukas.

rių. Skambinti po 6 vai. vak. Telefo
nas: AN 8-k3X4. Tuo pat laiku sali
ma ir apžiūrėti. (37

I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon- j 
to ir projektavimo darbus iš iau- • 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir Į 
biznio pastatų, pagal .Fūsų reika- , 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- • 
landų vakaro. į

Telefonas AN 8-3630
J

»

1GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRf ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame. den- » 
giame aliuminijum ir dažo- « 
me iš lauko sienas. }

Free Estimate*
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO } 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai« 
Garantuojame gerą darbą »

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir fi—3 
Sekmadieniais ir šventadieniai! 

pagal susitarimų
493 Columbia Road 

Arti l’pham's Corner 
Dorehester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvio Gydytoįaa ir Ghi-urras 
Vartoji, vėliansios konstrukcijos 

X-R.AY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON. MASS.±„1

TELEFONAS AN 8-2X<»6

Dr.J. L. Pasakomis

LAISVES VARPAS
NAI JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kiloeiklų 

FM Bandomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7208

Apsidrausk
NUO I IGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice nf thePeaee—Cnnstable 

598 E. Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

rrvtvrt vverv^ vTTTvvvp v

t Dažau ir Taisau •

«Dr. A melia E. Rodd
OPTOMETRISTAIi

| VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki fi vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston. Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

► Namus iš lauko ir viduje. 
fc Lipdau popierius ir taisaus 
f viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Noo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
iaoc aaaaooooaoooooooooooooooaooi

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
'Dorehester, Mass.

Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

• Plombine—mhing—Heating—Gas—Oil 
1 Gaza šilimų permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET!

DORCHDORCHESTER 25, MASS.
rmBnmnmrf

Ketvirtis & Co.
—JEWEI.EftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestin'-ai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOI TH BOSTON 
Tel A N 8-4649

Flood Sgare 
Hardivare Ca.

Savininkas N. J. ALEKNA
«2« EAST RROAI»WAV 
SOI TU BOSTON. M ASS. 
TELEFONAS AN 8-4U8

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Ijmjrams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

* i 1




