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Aiškinama, Kaip Ir Kodėl
Rusai Nušovė Lėktuvą

• >
Rusai Nušovė Amerikos Lėktuvų; Nušovė ir Paskui Pa* 

tys “Padėjo’’ Jo Ieškoti; Ginčas Atsidūrė Jungtinė* 
se Tautose; Rusai Nušovė Lėktuvų Be Jokios

Rimtos Priežasties; Chruščiovas Rūstauja.

I

Liepos 1 d. vienas Ame? 
rikos lėktuvas kažkur din
go šiaurėje Barenco jūroje. 
Lėktuvas pakilo iš Anglijos 
ir skraidė šiaurės srityse 
matuodamas m agnetinius 
reiškinius. Tuoj Amerikos, 
Anglijos, Norvegijos lėktu
vai ir laivai pradėjo dingu
sio lėktuvo ieškoti. Rusai ir
gi padėjot dingusio lėktuvo 
ieškoti, rodė neva tai žmo
niškumą. . .

Pereitą savaitę rusai at
siuntė Amerikai protesto 
notą ir joje sakosi Ameri
kos lėktuvą liepos 1- d. nu
šovę už tai, kad jis skridęs 
virš sovietų teritorinių van
denų ir šnipinėjęs rusų ko
kias tai paslaptis. Du lakū- 
nai iš šešių išsigelbėję nuo 
mirties ir rusai - juos paėmę 
j nelaisvę ir teisią juos už 
-šnipinėjimą.. .

Kongo Jau Pagimdė 
Pirmą Ultimatumą
Kongos vyrausybės vadas 

Lumumba sekmadienį įtei
kė Jungtinių Tautų karo- 
pajėgų viršininkui Kongo 
respublikoje ultimatumą iš
valyti belgų kariuomenę iš 
Kongo lauk. Jei JT karo pa
jėgos to nepadarys, Kpngo 
vadas grasina, kad jis pa
šauks rusų kariuomenę ir 
rusai atliks Kongo vyriau
sybei šitą patarnavimą.

Gal rusai' ir atliktų Kongo 
negrams tokį patarnavimą, 
bet Lumumba nežino, kas 
jam išvarys rusus, kada šie
k*. * tz T- --1.1 jįjį. qous išvarę is rvGiigu

Rusai Kongo klausimą 
dabar vėl kelia JT organi-

DEMOKRATAI JI PASIRINKO

DomoRraių partijos konvencija prezioeato vietai įsrin&o 
kanaiualu autssacnusetts senatorių Jonn F. įvenntay.

J. F. Kennedy Grįžo Lenkija Mokės 40 
i s Uem. Konvencijos Milioną Uolerių

----- .---------------------------------

RockefeUer Sako
i Dar Kartą ‘Ne’
i --------

New Yorko gubernatorius 
N. Rockefellet praeitos sa
vaitės gale vėl buvo prašo
mas sutikti išstatyti savo 
kandidatūrą į vicepreziden
to vietą nuo republikonų 
partijos, bet gubernatorius 

; ir vėl atsakė ne. Jis sako, 
jeigu jis partijai reikalingas 
kaip kandidatas, partija jį 
gali išstatyti prezidento vie
tai, bet būti viceprezidentu 
jis neturi nė mažiausio noro.

Kai kurie republikonai 
1 dar dedą pastangas jį “mo- 
bilizuot” partijos konvenci- 

; joj, bet vilties maža, kad tas 
pasisektų, nes vicepreziden
tas Nixon jau turi daugumą 
delegatu už save sutelkęs ir 

; todėl konvencijos nutari- 
i mas jau iš anksto yra žino
mas.

Partijos Ruošiasi Rudens 
Prezidentiniams Rinkimams

Demokratų Partija Priėmė Pažangių Platf
datai Senatoriai J. F. Kennedy ir j. B. Johnson Sako

Esu Tikri Rudenį Laimėti; Laukiama Republiko
nų Kandidatų; Rinkimų Kova Bus Karšta.

J. T. Organizacija 1. Demokratų partija perei- 
4, - rv rv » *4 savaitę baigė savo kon-Turi Daug Darbo unciją Los Angeles mies- 

---------  į to, priėmė platformą, išsta
tė kandidatus prezidento irJungtinių Tautų saugumo 

taryba paskutiniu laiku tu
ri nemažai darbo. Šią sa
vaitę ji svarsto Kubos nu
siskundimą prieš JAV dėl 
tariamos ekonominės agre
sijos, bet šį pirmadienį jau 
susikalbėta, kad klausimą 
pirma turėtų svarstyti Ame
rikos Valstybių Organiza
cija, kuri tam ir yra suda
ryta, kad tokius klasinius 
Svarstytų ir spręstų.

Rusai pasiūlė dar kaitą 
svarstyti Kongo klausimą,

viceprezidento vietoms ir 
dabar ruošiasi rinkiminei 
kovai. - •

Demokratų partijos kan
didatai yra senatorius Ken
nedy prezidento vietai ir 
senatorius Johnson iš Tex- 
as valstijos viceprezidento 
vietai.

Demokratų r i n kimine 
platforma yra surašyta li
berališkoj dvasioj ir numa
to eilę reikalingų reformų.

Žinoma, rinkimuose bus
Demokratų partijos no- Lenkijos vyriausybė susi- 

iminuotas kanuiųatas šen. tarė su Amerika atlyginti 
J. F. Kennedy sekmadienį Amerikai už konfiskuotą

Kuboje Skelbiasi
Komunistų Priešai nes esą tą valstybę puola sprendžiami ne tik vienos

Pereitą sekmadienį Ku~
_ „ ___ bos sostinėje Havanoje ka-
ijoi, jie, matomai, kal-I^P08 17 į. gužo iš demo- Amerikos piliečių po karo talikg katedroje žmonės tai- 

bės apie belgu išvarymų iš'1““* Pa“>J<>s konvencijos turtų Lebkųoje. Lenkai mo- ke pamaldų suruošė antiko- 
Amerika tuoj atsakė, kad 'tos valstybės, kuri dar tik i Boston, ir čia savo šaliniu- ;kės už ų turtų 40 milionų munirtinę demo nstracijų 

nušautasis lėktuvas n^kri- vakar buvo belgų kolonija.' bu™ .t9.u^'1"8al T d°enb- per 2? metų prieš baraduotus Kubos vab
do virš rusų teritorijos ir Amerika į Kongo gabena tllįtas- 'lrs l0'000 Kel?ned>'!m‘į°nu kasmet. dytojus, kurie vis labiau
buvo nušautas 30 mylių nuo daug duonos ir tik Ameri- »Iwinkų b«vo susmilkę Pnes karų amerikiečiai pradeda bičiuliautis su Ma 
rusų žemės. Rusai į tai at- kos greita pagalba apsaugo- L°£an °f° uoste ir sveikino
siliepė nauju protestu ir jo Kongo didžiuosius mie- konvencijos laimėtoją su 
ginčą kelią į Jungtinių Tau- «tus nuo bado. Rusų pasi- peį?ale\.

belgų “imperialistai.” JT 
kariuomenė jau yra Korgo 
valstybėje ir bando ten da
ryti tvarką. Kongo grasina, 
kad ji pasikvies rusus pa- t čia eina ginčas, kiek valsty- 
daryti ten tvaiką. bė turėtų kištis į ūkišką gy-

kitns reformos klauginsaa. 
bet šalies užsienių politika 
ir gal dar daugiau šalies 
ūkiška poKtika. Jau

Svarbiausias JT saugumo venimą. Tas klausimas šį

tų organizaciją. Preziden- rodymas Kongo 
tas pareiškė visai sutinkąs,

valstybėje Nemažiau t r iukšmirgą

kad JT organizacija tą rei
kalą aiškintų. Klausimas ir 
bus aiškinamas šį trečiadie
nį Jungtinėse Tautose.

Šį pirmadienį Amerika 
vėl pasiuntė Maskvai notą 
ir vėl griežtai pabrėžia, kad 
rusai Amerikos lėktuvą nu
šovė neteisėtai ir reikalau
ja, kad suimtieji lakūnai 
būtų paleisti ir 1.1

Iš Amerikos paskelbtųjų 
notų negalima pasakyti, 
kuo remiasi Amerika sa
kydama, kad lėktuvas buvo 
nušautas 30 m nuo rusų že
mės. Bet lėktuvas vargu ga
lėjo skristi virš rusų vande
nų, nes jis nėra greitas, jis 
gal galėjo paklysti, bet ir 
Norvegijos vyriausybė sa
ko, kad lėktuvas buvo nu
šautas jūrose toli nuo rusų 
žemės. Visi tie dalykai pa
aiškės gal JT organizacijos 
ginčuose.

SLA 51-ma. SEIMAS 
JAU PASIBAIGS

įneštų painiavos į valstybių Paątikimų senatoriui suruo-
Untvkius sė ir J° kaimynai Hyams
santyKius.____________ i miestely Cape Cod, kur se
NEW YORKAS LONDON natorius gyvena ir kur jis il-

buvo sudėję į Lenkijos ūkį &kvos valdovais, o Maskva 
nemažai pinigų. Karo metu pasisako net juos ginsianti 
vokiečiai tą turtą buvo pa- nuo Washingtono- “imperi- 
sigrobę, bet po karo Lenki-1 alizmo.”
ja dalį to turto atgavo ir

PER DVI SU PUSE VAL.

Anglai pradeda statyti 
naują sprausminį lėktuvą, 
kuris galės skristi 1500 my
lių per valandą ir galės ga
benti 120 keleivių.

Nauji lėktuvai pradės ke
leivius gabenti ne anksčiau 
kaip 1968 metais.

sėsis kurį laiką.

Praeitą kitvirtadienį bai
gėsi SLA 51-masis seimas, 
vadinamas deimantiniu, ku
riame dalyvavo 130 atsto
vų iš įvairiausių Amerikos 
vietų.

Neseniai mirusio vicepre
zidento Maceinos vieton 
išrinktas Stasys Gegužis, 
senas SLA veikėjas, buvęs 
jo pirmininkas.

Kitas seimas nutarta su
kviesti Newarke, N. J.

Kitame numery apie sei
mą plačiau parašysime.

MEDALBS ir ANTSPAUDAS

Jauniausias JAV šeimos 
narys — Aloha valstija 
(Hawajy) patvirtino savo 
valstybinį antspaudą (vir
šuje) ir medalį jai valsti
jos suteikimui atminti ta
pačioje).

Italija Vėl Turės 
Nauja Vyriausybę

Italija greitu laiku turės 
naują vyriausybę vadovau
jamą A. Fanfani. Dabartinė 
Tambroni vedama vyriau
sybė traukiasi. Komunistų 
kruvinos riaušės parodė, 
kad Idalijos demokratija 
gali žlugti, jei ji nesugebės 
susitvarkyti ir sudaryti pa
stovią valdžią, kuri galėtų 
kraštą ir valdyti ir šalies 
demokratinę tvarką apsau
goti.
Tuo tikslu krikščionys de
mokratai nutarė su “vidu
rio” partijomis sudaryti 
vyriausybę su Fanfani prie
šakyje.

JAPONIJOS VALDŽIA 
NAUJOSE RANKOSE

Japonijos vyriausybė, ku
riai vadovavo min. pirmi
ninkas Kishi pasitraukė, 
parlamentas naują vyriau
sybę sudaryti pavedė Ha- 
vato Ikeda’i. tos pačios na,v- 
tijos žmogui' kaip ir Kishi.

Nauja vyriausybė žada 
vėliau paleisti parlamentą 
ir paskelbti krašte haujus 
linkimus. Tai bus rudenį ir 
tik tada galutinai pasirodys 
ai japonų tauta pritaria ka
riškai sąjungai su Ameri- 

ika.

konfiskavo ar nacionaliza
vo. Už tą turtą lenkai ir su
tiko atsiteisti.

Lenkija dar tarsis dėl at
siteisimo su Amerikos pi
liečiais už šiame krašte par
duotus Lenkijos įvairių val
stybinių paskolų bonus. De
rybos eis su skolintojais 
tiesiai per jų organizaciją.

Rusija irgi yra užgrobu
si daug amerikiečių turto, 
bet apie atsiskaitymą ir gir
dėti nenori. Rusai yra sko
lingi už nacionalizuotą tur
tą, už paskolas ir už karo 
metu f’-ai’t'1 “nuomos-nasko- 
los” pagalbą ir už nieką ne
moka.

Damonstracija prioš ko
munistus bažnyčioje tęsėsi 
gana ilgai, žmonės šūkavo 
pamėgdžiodami Castro šali
ninkus: “Kuba taip—Rusi
ja ne!” (Castro šalininkai 
dažnai šūkauja: “Kuba taip
—Jankiai ne!”)

Policija į demonstraciją 
visai nesikišo.

Pirmas kartas, kad Kubos 
mažai tepolitikuojanti baž
nyčia viešai parodė savo 
politinį nusistatymą. Tai 
gal geras įspėjimas Castro 
valdžiai nepertempti stygos.

J. T. Karo Jėgos
Jau Tvarko Kongo

tarybos darbas šią savaitę rudenį bus" gyvai svarsto
mus Sovietų-A merikos ginčo mas fr tUo klausimu pasi- 
svarstymas dėl n u š a uto rodys gal didžiausi skirtu- 

: JAV lėktuvo šiaurėje. mai tarp republikonų ir de-
Apie tą įvykį žinių duo- mokratų. Demokratai į savo 

dama kitoj vietoj. , platformą įrašė ir senelių
---------------------------- „; sveikatos draudimą maž-

RUSAI TEIS F. POWERŠ daug taip kaip Forand bi-
RUGPIŪCIO 17 DIENĄ

Iš Sovietų Rusijos piane-* 
ša, kad rusai rugpiūčio 17 d. 
pradės teisti Amerikos la
kūną Francas Povvers, kurio 
lėktuvas gegužės 1 d. nukri
to ar buvo numuštas netoli 
Sverdlovsko Sovietijoj ir 
kas buvo tariama priežas
tis keturių didžiųjų konfe
rencijai subyrėti.

Keli advokatai iš Ameri
kos rengiasi vykti Povvers 
ginti.

LYNDON B. JOHNSON

Demokratu konvencija jį 
išrinko sa’ > kandidatu vi
ceprezidentu vietai.

Pereitą savaitę Jungtinių 
Tautų organizacija nutarė 
pasiųsti paskubomis kariš
kus dalinius, paskolintus iš 
jvairių Afrikos kraštų. į 
naujai atgavusią nepriklau
somybę Kongo respubliką.

Fradžoje karo jėgos pa
imtos iš Maroko, unanos, 
luniso, Aoisinijos, ir kitų 
Af rikos kraštų. los kariš
kos jėgos jau ir pribuvo į 
Kongo ir ten pradėjo tvar
kos palaikymo darbą. Bet 

(ir belgų kariuomenė dar 
1 Kongo teritorijoj. Belgai 
' atgabeno savo karius tvar- j 
kai palaikyti, nes vietiniai 
negrai buvo pradėję skersti 
ir plėšti baltuosius Kongo t 
gyventojus. Daugi ausiai 
baltų ten yra belgų, iš viso 

, baltų ten yra apie 100,000.!

BERTRAND RUSSELL

Anglijos garsusis filosofas 
ir matematikas gavo Ko
penhagos universiteto Son- 
ningo dovaną už nuopelnus 
žmoniškumui. Be jo, tą do
vaną tėra gavę du asme
nys: Winston Churchill ir 
dr. Albert Schneizer.

liuje numatyta. Kadangi 
kongresas dar susirinks po
sėdžiauti, tai gal dar ir Šie
met senųjų žmonių sveika
tos draudimas pajudėk iš 
vietos.

Republikonų partijos kon
vencija posėdžiaus kitą sa
vaitę Chicagoje. Ji prasidės 
liepos 25 d. Kandidatu į 
prezidento vietą numatoma 
bus išstatytas R. M. N5xon, 
8 metus buvęs vicepreziden
tu dabartinėj Eisenhowoio 
vyriausybėje, bet dėl kan
didato į viceprezidento vie
tą eina gyvas spėliojimas.

Kalbama ir apie “trečią 
konvenciją,” kai kongresas 
jšusirinks posėdžių rugpiū
čio mėnesį. Tada politiniai 
skirtumai taip didžiųjų par
tijų itin išryškės.

PRANAŠAVO PASAULIO
GALĄ LIEPOS 14 D.

Vienas italas daktaras 
buvo išpranašavęs, kad lie
pos 14 įvyks pasaulio galas, 
issprogs merkurijaus bom
ba. Savo šalininkus dakta
ras žadėjo išgelbėti iškas
tame urve Montblank atkal
nėje. Kai atėjo “galas” ir 
nieko neatsitiko, daktaras 
įElio Bianca pareiškė tokią 
‘nuomonę: “Visiems pasi
taiko apsirikti,” o tiems, ku
rie iš jo šaipėsi, daktaras 
sakė: “Jūs džiaukitės, kad 
mes apsirikome, kur gi jūs 
būtumėt, jei mes nebūtuma
.apsirikę?”
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Ko jie hlūsta ?
KELEIVIS ,50. EOaiON

DIKTATORIUS ir PREZIDENTAS

Arseatinos prezidentas Artu* Froadiri (kairėj). 
Vydamasis Europoje, užsuko ir su Ispanijos dik 
Franeiseo Franco pasimatyti. Iki 1816 au 
priklausė Ispanijai.

JEIGU MES BŪTUME

ALUKONIŲ VIETOJE
Ką mes darytume? Tie- dė gana nepaprasta ir jis 

sa. pirma gal reikia paša- nusprendė, kad leitenantas

Mojimo” šalininkas į tai at* 
saki: “Tu pirma atrask, o 
paikai ateik manęs rodos 
kianti!'’ Visi nusijuokė tą 
atsakymą išgirdę ir kalba 

to.

Pinigai nupirkti

Sovietų valdovai nutarė riją. Kol kas tos isterijos 
“pavaikščioti briauna." ar- niekur nesimato ir Vakarą 
ba pavojingais tarptautinės valstybių vadai nesikrausto i 
politikos takais ir takeliais, iš lygsvaros, kaip tie bala- į

Chruščiovas žino, kad mūtijami Pavlovo sunės. Į 
kol jis neleidžia i darbą sa- Greičiausiai Nikita daro ki- j 
vo raketų. Amerika irgi ne- toki bandymą—jis visur ki-: 
pradės daužyti Sovietijos ša savo nosi. kad parodytų. • 
miestų ir pramonės centrų, jog Maskva dabar tiek yra 
o todėl Chruščiovas tariasi galinga, kad ji gali nuo Ku
tinus progos laidyti savo lie- bos iki Kongo, nuo Pakista-1 
žuvį, kiek tik jam patinka no iki Indonezijos tarti sa- 
ir kaip jam patinka. Jis tą vo galingą žodi ir pasaulis; 
ir daro. turi. jei jau ne klausyt, tai i

Nei iš šio. nei iš to. Ma- bent klausytis. ką Maskvos| 
skva pasiskelbė imanti sa- t akėtų viešpačiai mano.1 
vo globon Kuba ir. jei kas isur kaišiodami savo no- j 
drįstų Kubą užkabinti, ii- Maskvos raketieriai su- 
galiežuvis Nikita tuoj ima žino. kaip vadinamas lai-1 
barškinti savo raketas, ku- svasis pasaulis reaguoja Į į 
rios galinčios pasiekti visus jų pasimojimus ir iš to ga-:
Atnerilcną kampus. . . Ii susi daryti vaizdą, kaip

Ką gi toks grasinimas tas pasaulis reaguotų į be
reiškia? Ar Sovietu Rusija ną ar kitą Maskvos ar Be
mano, kad JAV tikrai jau kino žygį ką nors dar pa- i 
tiek nusigyveno, kad Chru- vogti ar “išvaduoti” į savo 
ščiovo grasinimų ims ir iš- kišenę.
sigąs? Jei Sovietuose kas Karą Maskva gali išpro-
taip galvoja, jis turėtų nu- vokuoti, bet ar ii to nori? - . - . . - , .- . . ,. _ - . -1 _ - x . -
eiti ir patikrinti savo sme- Nežiūrint į savo garbina- kvti.kągi Aižomai {Wida- Jisai ^e, taip

Kongo jovalas , jams. Todėl demokratų par
tija jaučiasi gerai pasiruo- 

Jauna, vos dviejų su puse šusi rudens rinkimams ir ti- 
savaičių amžiaus Kongo Visi grįžti j Baltąjį Namą 
valstybe Afrikoje subliuro —prie valstybės vairo, 
ir suaižėjo vos tik pradėju- Demokratai po 8 metų 
si gyvent, nepriklausomu Eisenhowerio administraci- 
gyvenimu. Jos kariuomenė jos “konsolidacijos” ir ra- 
iš pat pirmų dienų panorę- maus virškinimo, keta imtis 
jo atsikratyti baltųjų kari- naujų reformų ir pastūmėti 
ninku, o netekusi yadovy- kraštą pirmyn lenktynėse su 
bės pasidarė teroristų ir bolševizmu ir kovoje su 
prievartautojų gkujomis. įvairiomis negerovėmis ša- 

Kadangi vietiniai kariai lies viduje.
___  savo ginklus ir norą paplė- •

kiautais, 'atakomis ta net prie® b.aI’ “Tikybo.” kUtmmu
m bvdingieriais. Jeigu se-'Fu061ys. į*®, s^i^ūino tatnj-

t* . - bės. tai belgai paskubomis ra dar neaiškus vienas.. tebėjo gabenti savo ka- klausimas - būtent, kaip
riuomenę ir gelbėti saviš- balsuotojų dauguma pažiū- kius. Kongo *-riausvbė dėl Vės į demokratų kandidato 

^iįvolt^, kad tikybų, Šen. Kennedy, pa-

paliko pinigų, tai ir jie pri
klauso naujam savininkui.

Aš jo paklausiau, ar jis 7?

Apsidrąsinęs aš pats pa
klausiau vieno pažįstamo, 
kaip jis darytų, jeigu savo 
namų “klazete” rastų krū- 
vikę metimų pinigų? Jis 
man atsakė: “Svetimų? 
Mano klazetas nėra bankas 
ir jei kas į jį savo pinigus 
dėtų, tai gal jų ir neberastų. 
O Alukonių atsitikime ras
tieji pinigai buvo nupirkti.”

Po to jis man paaiškino, 
kad namus perkant tu per
ki juos su visais tarakonais,

belgai “Kongo suverenite- kartotinai pabrėžė, kad ka
tą” laužo ar prievartauja ir pdikų bažnyčios ierarchija 
ta pustrečios savaitės am- nedarys jokios įtakoj į jo 

m namnc nirlroc ir nurdu žiaus vyriausj’bė sakosi kaipo prezidento žygius.
P. - esanti karo padėtyje su Bei- “Nedarys” ne toje prasmė-

gija. Vyriausybės vadas Lu- je, kad nesistengtų jį pa- 
mumba kreipėsi net į Mas- .veikti, bet jis žada nesiduo- 
kvą, prašydamas gelbėti ti veikiamas ir būsiąs išti- 

1 Kongo laisvę nuo “imperia- kimas savo priesaikai ir 
■ ’• ” konstitucijai, kuri įsakmiai

bet
genų sveikata O Kubai Ni- mas raketas Maskvos vai- T«, ypač nebostoniškiams atsitikime daryti. Leitenan- namą parduodant jam ne- 
fcitos “boba” ir grasinimai dovai žino. kad karas iš ?al reikia apie tai pasakyti, tas žinojo ką daryti—jis,pasitaikė parduotame name 
tikrai pakenks nes iokia bolševizmo oadarvTu šlapia Alukoniai, ramūs darbo Alukomenę, fotografų lydi-j nieko užmiršti ... ir naujai 
Amerikos v^iausrtč nena- vietą, todėl' vargiai' Chruį prieš kėlė metus mą, nuvežę į So. Boętono .nupirktame name jam nepa- puo)in,o,
kęs 90 mvliu nuo savo įa- «ovas pasirinks karo kelią, nusipirko namą. Namą jie ttupymo banką kur pinigai at^te meko nepaprasta . • p atskiria bažnyčią nuo vals-
kraščiu sovietiška satelitą bet karas ar taika, o vogti g paJengvo taisė geraio ; buvo padėti Aiukomenes raati, Jis kalbėjo ne ts paty-, rūpimiems, to- tybės.
s, galimomis rara' harėmis' ir plėstis Maskvos vaido- Bevalydami ir betaisydami varta, bet su sąlyga, kad at- nmo, bet “e sdttes.” Asjam į Junetin?u Tautaeero- 

namą Alukoniai pneš širadus pinigų savininkui, priminiau, kad jei jam bū--Kongosu galimomis rusu bazėmis. plėstis 
O gal Maskva to ir nori? yams nagai niežti, todėl jie 

Kubos barzduoti vvrai.
kurie džiaugiasi Maskvos 
tariama globa vra arba laKot noR-fi'- tai Kubo< ir nasi^riebs ko- atrado žmona “klaze- nigų savininkas, jei teisė- atgauti. Jis sutiko ir apie g ‘... “ .Jt^iau ^^ P SnotTiiS SiT a'rčTau bF betvarkydama. Atrado, tas savininkas nepasiskel- pirktus” JUukonių A

Prileidžiant, kad šen. J. 
F. Kennedy tikrai norės ir 

ierarchijos 
“sugesti

jas" atmesti ar ignoruoti, 
reikia dar, kad ir protestan
tiškųjų balsuotojų didelė 

mija" neplėšikautų ir ne-!daKs tam iš anksto įtikėtų 
prievartautu bent dienos i y busimu prezidentu tuo at
metu. Belgu kariai, o dabar ,žvlgiu pasitikėtų. Ar taip 

ir . t . ..i bus, tą parodys tiktai rinki-

toliau pažiūrėti. — ------------------- ------------.. - _. ..
Chruščiovas garsia: naša- namų. gal toks gudrumas ir lr rvto nietą^ kaip tik spėjo

koja. kad kadaise (1823 me- pasisektų? grizu iš aaroo. pmips nu-i w - -
tais) naskelbtoii “Monroe Maskva nachališkumas nese -1 P°hciJ? padėjo de- kai apraše tą įvyki pazyme-
HnVn-ikc” VoZ-ro’ t KVo p žaruojančiam seržantui ant darni, KSad Alukoniai yra Pinigai “klazetuose u , ..doktrina esanti nugaišus: kartais stačiai stebina. Pa- ___ --------------------------------------- pandose vietose atsiranda ’T

Kami ----
gus nebekalbėjome.

Nepasitiki bankais

• j v » j-. - --- , stalo, bako,—radau pinigų, Ketūnai ateiviai. Ta progair dabar tik orą gadina, .vzdžiui. Chruščiovo suktu- t. w f s* ,. H į j-i ». j i - i • - - uaui4 ga
t* j j—- i-ja  ’ _ . -i i-, ne ne mano. prašom paimti man dingtelėjo į galvą min- todėl, kad kai kūne žmones . ’, .I tos doktnnos laidotuves mas nušauto Amerikos lėk- - ____ ‘_______________________ pasiseks visą Kongo su-

tizmą gal ir sulaikys, bet ar mai.

Nikitos niekas nekvietė ir tuvo atžvilgiu. Rusai prane- 
jis pats peršasi i duobka- šė. kad jie Amerikos lėktu- 
sius. tuo tarpu visa eilė su- vą šiaurėje nušovė liepos 1 
sitarimu tarp Amerikos vai- dieną, bet dar liepos 10 d.

juos i savo globą.. . . tis, kad laikraščiai nebūti-: nepasitiki bankais ir yra jungti vienoje būsimoje val-Po J i orios seržantas. įpra- nai aprašinėja tik negerus geriau linkę savo 
tęs girdėti visokių istorijų įvykius, kartais jie ir teisin- laikyti kur nors paslėpę, ar- , rūką* 
ir daugiausia blogų, net iš- gus žmones aprašo ir rodo ba net nešiotis su savim. en?xa ai».

" i j - -v?- a— t - sižiojo, išgirdės Alukonie-juos kaip pavyzdi visiems Nepasitikėjmo bankais vistybiu Monroe kada.se na- jie ‘ siuntė savo laivus ne- - - r j . f j
skelbtą idėią įrašė į nauiau- va tai padėti ieškoti dingu

pmigih? dar- tebėra pa-
“Rocky” sako ‘W

Stiprus demokratų tike- 
itas paskatino ir republiko-

nės pareiškimą ir pamatęs kitiems. .. sada buvo tarp lietuvių, oį3t,pn“ *““*■*• Sustiprinti išstatant New
rias suurtis ir ta uadarė be šio lėktuvo^k^'dti'uk  ̂ P“5*5”® “ •Stembi?ri?^!aI,±Li±e. “*£ *’ubernatoriM Ro-
Maskva Iridi™ ar lamu nn< up laikė pinigų suma. Pakraipęs gal-,vių vardo garsinimą, tai nepasitikejmas tik dar la- savo kandidatu prezidento ckefellerį viceprezidento
nimo Padarė todėl kad Tokia kiaulvstė vra ^tikrai vą* jis nutarė pašaukti leite-reikia pasakyti, kad Aluko-Ibiau sustiprėjo. Juk tada (vietai, palyginti, jauną se-jvietai, bet Rockefelleris dar 

---- — *-*— ---------- *— niai geriausiai pasidarbavo labai daug visokių bankų ir natorių iš Massachusetts kartą pasakė aiškų ir griež-nantą, nes istorija jam atro-tarn norėjo. retas dalykas tautų santy- į
Chruščiovas neiš kentė kiuose, bei Nikita elgiasi - --------------------- ------------

nekišęs savo mano ir į Kon- lyg tarsi jam viskas leisti- Darsivežė Dastebėta fakta. zoĮvykius. Pagal ta poneli, aa Tą lėktuvo nušovimą jĮad ‘jfe tgn mat^niaibt 
belgai, ar kas tai kitas ro- dabar aiškina JT organiza-! ., ... * -i matvtu veidų. Tie seniai bedą savo įmoenalirma to- cija. Amerikos valdžia sa
le Afrikos dalyje ir ta pa- ko, kad lėktuvas buvo nu
sakoma žmogus, kuris nė šautas tarptautiniuose van- 
vienai rusu pavergtai tautai denyse, kur lėktuvas turėjo
nesuteikė laisvės, tuo tarpu tetsę būt., o nišai tvirtina, ko.
kam ue vadinami “tmpen- kad lėktuvas skndo virs jų votoiai į kongresinių komi. 
almai jau ęrąano laisvę tentonruų vandenų. Kur;si^ klaijsimus mvkti g 
šimtams mib.onu žmonių lėktuvas sklido greit gal1
Azijoje ir dabar kitiems sužinosime iš -JT
SmtanK milionų žmonių tarybos diskiEijų ue. aur ^^„,0 fr nezvvatos lai 
Afrikoje. tas lėktuvas bebūtų buvęs.

Kai kas spėlioja, kad' N. siuntimas laivų j*o ieškoti.
Chruščiovas “pėdas mėto.”
kartais gąsdiną, kartais ir šautas, y r a skandalinga je turj ..pajaunėjmą” ir gy. 
vėl bedannskai sypsosi no- kiaulyste, kun dargi ir to- Rusiški sputnikai ir
rėdamas taip suklaidinti kiam skurlupiui. kaip Chru- impn'lffK anUVakarus, kad čia niekas ne- ščiovas jokios garbės neda-jaau^teismo kelj 
bežinotu, ko įs jo laukti ir ro ir liks juoda dėmė tautų 1
dėl netikrumo pultų į iste- santykiuose.

matyti “veidai” visi buvo 
sulindę po šluota, kada bu
vo papūtęs šaltesnis vėjelis

.“penkto amendmento” kan-
, ... .. tiekų temokėjo. Tada buvožmonių tarybos diskusijų. Pet kur

kai. Dabar kas kita. Chru-
, ... ščiovas turi raketų, o bolše-

žinant, kad lėktuvas Yra nu-iv4zm0 raketieriai Ameriko-

ir nusipelno mūsų visų pa- bankelių bankrutavo ir su-;John F. Kennedy. Nei Tru- tą “ne.” Jei republikonai jį 
dėjusieji į juos savo pini- mano pastangos, nei kitų statytų prezidento vietai, 
gus turėjo nemažai nuosto- varžovu bandymai jį sulai- jis sutiktų būti kandidatu, 
lių. Dabar indėliai bankuo- kyti nieko nepadėjo—gera bet į antrą vietą—ne!

neramios sąžinėą” gali būti se yra apdrausti, o seniau organizacija ir kelių metui Rockefelleris, palyginus 
pavyzdys, kurį ir mokytojai t tokio dalyko visai nebuvo, ruošimasis laimėjo, senato- su republikonų jau beveik 
mokiniams ir kunigai savo ’ Jeigu žmogus jaučia, kad rius yra kandidatas. Jis lai- paskirtu kandidatu Nixonu, 
avelėms gali nurodyti, kaip banke pinigai yra nesaugūs, mėjo pirmame balsavime, j yra žmogus pažangus, ar 
teiangas žmogus išspren- jis juos kaišioja po klaze- Jam neabejojamai daug ar, bent suprantantis laiko d va
džia gyvenimo painia vėles tus, beismontus ir panašias gal daugiausiai padėjo ir šią, todėl jo buvimas kandi- 
ir be ilgų abejonių randa vietas. jo tėvo kapitalai. į datų patrauktų ir pazange-
teisingą atsakymą į klausi- Alukonių atrasti pinigai Antrasis iš eilės varžo- snius žmones balsuati už 
mus, kuriuos advokatai ir greičiausia yra lietuviški, vas, senatorius Lyndon B. republikonų tikėtą. Bet gu- 
kitokie gudrūs žmones aiš- . nes jie, kaip pasakoja, ir Johnson, daugelio žmonių bernatorius sako ne. 
kintų iš storų knygų ir su Į namą pirko iš lietuvio ir, nustebimui, sutiko būti kan-l “Tikėto” sudarymas yra

dėkos. Alukonienės trum
pas pareiškimas, kad ji “dėl 
svetimų pinigų nenori turėti

t tame name lietuvių esą gy- didatu viceprezidento vie- (nelengvas dalykas. Reikiariestais paragrafais.
Ir visgi apie tą atsitiki- iventa, bet savininkas šiame tai ir konvencija jį vien- - juk ir progresyvius ir kon- 

mą verta dar pakalbėt Ver- atsitikime ne taip svarbu, o balsiai išrinko. Todėl de- servatorius patenkinti, rei- 
ta todėl, kad ir mūsų tarpe j svarbu, ką radėjai su taismokratų partijos kandida-; kia ir į geografiją atsižvelgt 

tai, bendrai paėmus, bus.—jei kandidatas į preziden- 
pinigus .gerai “balansuota” pora. (to vietą yra iš Rytų, kandi

teko girdėti visokių nuomo
nių apie Alukonių nuspren-

PŽVALGA
15 PO ŠLUOTOS IŠLINDO “Taip pa: suvažiavimą proga 

IR “ATJAUNĖJO” įvykę parengimai pavyko visu 
. šimtu procentu. Tas ryškiai pa- 

p ran esą r<xjo Amerikon lietuviuAntanas Bimba 
saviškiams ir ne tik saviš- pazan- 

paja u rieji

mai ir visos bolševikiškos 
žiurkės vėl gyvos ir pajau
nėjusios “veikia” Nikitos 
ir risos Maskvos imperijos 
didesnei garbei.

Pranašauti mes nemėgs
tame. bet šį karta sutinkame 
eiti lažybų, kad iš po šluotų 
išlindusios bolševizmo pelės 
ir žiurkės gal jau nepoilgo 
ir vėl ten sulys, Bimba ir• • 1 J • 44 • 1 99 x VlSUOmenOS uajauircji- | -- —kiams, kad jo vaikas at- ma. Rai idar Mizara jų tik uodegų galiu-

lauriam I ve roin I ,__ a____ .__ _ • _ sj •jaunėjo. Jis rašo “Laisvėje 
apie tą atjaunėjimo stebu
klą šitaip: Taip skaitome “L.” Nr 56

Taikus buvo LDS 14-sri ?ei- ir iš paties Bimbos sužino- kada jie bėgs po šluota pa 
me.

jaunesni ir gyvesni. kus tematys. o jų veidai 
bus susirūpinę, susenę ir 
gyvumą jie rodys tik tada.

pinigais padarė.
Apie Alukonių

dimą rastus pinigus nešti į nemažai iras pats galvojauįUž Kennedv gana šiltai 
policiją. .ir net turėjau pasikalbėjimą pasisako darbininkų unijos,

su žmona. Aš jai užsimi-,ar bent žymi jų dauguma, 
niau, kad gera būtų rasti jį rems ir liberališkoji vi- 

mt. .P° užei- klazete krūvelę pinigų. Sa- suomene, o šen. Johnson 
susitinkant su kau. dirbi žmnoiK kain mu- !*vra nni

Besisukinėjant 
gas ir šiaip
žmonėmis teko girdėti gana 
įvairių nuomonių apie Alu-

kau, dirbi žmogus kaip mu- yra populiarus pietinėse
las, o metų gale, kai pats Dė- valstijose, todėl republiko- 
dė Šamas uždarbį suskaito, nams nebus lengva susido- 

konių pinigus. Vienas tau- neišeina nė tiek, kiek kiti roti su demokcatų “tikėtu.' 
tietis aiškino, kad apie Alų- žmonės klazete atranda . . .
korių rastus pinigus ir lapė Maniau, ji man padės pa- 
nebotų lojusi, nes pinigų sa-;svajoti, kaip mes klazete , .
vininkas greičiausai jau yra rastus pinigus praūžtume.:. Demokrato partijos plat- 
miręs, arba yra atminties Bet vietoj to išgirdau klau- f,orra? surašyta pažangioje

aima • “Tai Va va oris nnrė- 331 Oje ir pažangiesiemsnetekęs, o todėl koks reika
las buvo eiti į policiją ir 
pasakoti? Pagal tą žmogų,

simą: “Tai ką, vagis norė
tumei būti?”

Su tuo ir pasibaigė mūsų
žmonėms yra priimtina, o 
platformos pasisakymas už

datas viceprezidento vietai 
tueėt būti iš Vakarų, ar bent 
iš “Midwestų.” Tai vadina
ma pateikti publikai “ba
lansuotą tikėtą.” Ar publi
ka tikrai to nori, ar tai tik 
politikierių gudrumas, kas 
tą galėtų pasakyti, bet taip 
manoma ir* taip daroma.

Faktas yra, kad Ameri
kos valdžioje prezidentas 
yra sprendžiamas asmuo, o 
viceprezidentas iki paskuti
nių laikų buvo tik “atsar
ginis asmuo,” kuris pakei
čia prezidentą tam visiškai 
sunegalavus. Prezidentas D.

kad bolševizmas gali; sislėpti. Jei Bimbai tas mu- yra geriausia byla ir pasikalbėjimas apie klazeto 
“šaunus buvo Lietuviu Lite- daryti stebuklus—pajaunin- sų pranašavimas nepatinka, 

ratūroe Draugijos «uvažiavj- ti nusenusius ir pagyvinti po jis gali geresnį parašyti,'
šluota Dalindusius. bot ir iam natartina afjri. wts žmogus uzneie pne oa-

vienas iš besiklausiu-

mas. juo mažiau pasanosi, tuo .'pinigus, kurių aš dar ir ne- turėtu būti priimtinas neg- 
gerian. . . Tokį aiškinimą atradau. . . »rams balsuotojams,

šluota palindusius. bet ir jam patartina atsi-Jas žmogus užrietė prie ba-; p. Petraitis
“Abudu sąskridžiai buvo di- Tų iš po šluotos veikėjų įminti, kad kas kartą bėgo,1*?’ °_ 

dėsni, skaitlimesni ir gyves- bolševizmo di:voje yra ne- po šluota, bėgs ir vėl, tik ozlįausėto kaip uaoli,

civiles teises yra aiškus ir Eisenhower kiek daugiau 
stengėsi įtraukti viceprezi-

Pats demokratu kandida
tas kalba kaip “new deal

dentą į valdžios darbą, bet 
dabar ir ateityje viceprezi
dentas tik tiek turės Aorio,

Pakalbinkim draugus ir laikų liberalas ir tur būt ne Kiek prezidentas jam duos.
I, w akėici i, n^t^izara gjų^paaų .^K^’^TukUac.b^į-nSs bSuot'o- j. a

kada.se
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAKO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KOKS BUVO "LIAUDIES SEIMASM

šiemet komunistai labai iš- ža karjeristų, jos narių 
kilmingai minės Lietuvos pa- skaičius, kaip iŠ Lietuvos 
vergimo (jie vadina išlaisvi- Komunistų Partijos centro 
nimo) 20 metų sukaktį. Ir ši- komiteto sekretoriaus A. 
ta proga jie visur skelbs, kad Sniečkaus ataskaitinio pra- 
Lietuva į Sovietų Sąjungą nešimo Penktajam LKP 
savanoriškai įsijungė jos (b) suvažiavime 1941 m.

vasario 5 d. matyti, tesiekė 
tik vos 3,000, taigi, jie te
sudarė vos tik apie 0.1 
dali procento visų Lietuvos

“demokratiškiausio” parla
mento - seimo nutarimu. Kas 
Lietuvoje tuo metu buvo, tas 
žino, kad tai yra šlykštus me
las, o kas to nežino, tegu pa
skaito, ką apie šį reikalą ra
šo taurus lietuvis daktaras 
Antanas Garmus, kuris buvo 
to seimo, nutarusio Lietuvą 
įjungti į Sovietų Sąjungą, 
atstovu. Jis viską pats matė 
ir smulkiai išdėsto. Dr. A. 
Garmus, frontui artinantis, 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau 
atvažiavo į Chicagą, čia da
lyvavo lietuvių visuomeninėj 
veikloj, bendradarbiavo “Ke
leivy” ir “Naujienose,” rašė 
ir “Darbe,” mirė Beverly 
Shores, Ind., 1955 m. liepos 
23 dieną.

Red.

Jau bolševikų okupacijos 
pradžia, ypačiai laikotarpis 
nuo 1940 m. birželio 15 d. 
ligi liepos 21 d., buvo dide
lio triukšmo, beprotiško 
skubėjimo viską griauti,

gyventojų. Ir tai apie 75% 
tų komunistų partijos na
rių sudarė žydai, likusius— 
Lietuvos rusai, lietuviai ir 
kitų tautybių žmonės. Ta
čiau tikrųjų darbininkų— 
fabrikų darbininkų jų tar
pe beveik visai nebuvo.

Inteligentų jos eilėse te
buvo labai mažas skaičius. 
Ir bolševikams, kai po jų 
įsiveržimo prisireikė tų in- 
teligentinių jėgų, nieko ki
to neliko, kaip tik į darbą 
visomis priemonėmis trau
kti dargi jiem priešingas in- 
teligentines jėgas. Nors ko
munistų partija negausi bu
vo ir menko intelektualinio 
lygio, bet vis dėlto tatai nė 
kiek nekliudė jai dėtis vie
nintele Lietuvos gyventojų 
atstove ir teisėta krašto

__ ___ reikalų tvarkytoja. Raudo-
keisti ir varyti dienos. Pa-Į1108*08 armijos ir NKVD 
leidę į Lietuvos visuomenę durtuvų saugomas, sis nedi-
________________________ delis komunistų skaičius,

DR. A. GARMUS vos tik bolševikai spėjo į
Lietuva ižvenuoti. klausvda- 
mas Maskvos įsakymų, tuo
jau pat paleido į darbą vi
są savo aparatą ir tuojau 
suspietė visas išsiblaškiu
sias ir gerokai pakrikusias 
eiles. Visuose fabrikuose, 
įmonėse ir įstaigose komu
nistų partija stengėsi pas
tatyti po vieną kitą savo 
narį ar bent surasti vieną 
kitą patikėtinį, kuris, terori
zuodamas ir gąsdindamas 
[kitus savo bendradarbius, 
'stengtųsi aklai vykdyti ko- 
,munistų partijos valią. Juk 
| visos tos gausios demonstra
cijos buvo suorganizuotos 

visą savo melo propagan- į vienodomis priemonėmis, 
dos arsenalą, bolševikai /Toks komunistų partijos 
stengėsi visą griovimo dar- narys įmonėje ar įstaigoje
bą atlikti kuo trumpiausiu 
laiku. Šioje šaltyje jie yra 
prityrę specialistai ir grio
vimo darbą dirba tikrai

nemėgo per djaig kalbėti 
ar debatuoti. Jis griežtu 
tonu įsakydavo kitiems, 
kad reikia padaryti tą ar

stacfyąnoviškais temp a i sl kitą dalyką, kad tą ir tą
Toks nepaprastas jų skubė
jimas aiškiai rodo, kad vi
są tą darbą jie norėjo už
baigti, kol dar Lietuvos 
visuomenė nefo-tsipeikė j o 
nuo 1940 m. birželio 15 d. 
suduoto skaudaus smūgio, 
kai į visus mūsų teritorijos 
kampus prisigrūdo pilna 
raudonarmiečių ir jų pler
piančių tankų. Ir tikrai, 
tomis dienomis ne tik ei
liniam piliečiui, bet dažnai 
ir platesnio akiračio inteli
gentui, nors jis ir pažino 
bolševizmo teoriją fr daug

valandą jie visi turi daly
vauti demonstracijoje, o 
kas nedalyvaus, tegul at
simeni, kad tik “liaudies 
priešai” tokiose “džiaugs
mo” demonstracijose neda
lyvauja. O kaip su tokiais 
“liaudies priešais” Sovietų 
Sąjungoje elgiamasi, Lietu
vos gyventojams per daug 
aiškinti nereikėjo, buvo ai
šku iš žinių, per visą de
šimtmetį iš SSSR ateinan
čių.

štai kokiu būdu organi
zuojamos tos demonstraci-

girdėjo apie jos praktiką, jog, to dėl nereikia stebėtis,
sunku buvo susigaudyti ir

DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMAS - 1933

uMHli.i.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
DR. D. PILKA—MANO 
JAUNYSTES DRAUGAS

Su dr. D. Pilka susipaži
nau, rodos, 1914 m., kai

GARDNER, MASS

Lietuvių šeima vėl 
sumažėjo

Paskutiniuoju metu ne-abu dirbome toje pačioje tekome nevieno lietuvio. 
dirbtuvėje Jersey City, N. B pasiša,in0
J. Pilka atvyko į Ameriką 
trims metais anksčiau nei Apolonija Simanavičienė,

, x ... , _ sulaukusi 91 metu, Antanasas, to dėl mes savame bure- Juškus 72 metu. Jonas Jo_

tinis Sąjungos atstovas Lie- j Mat, dar nenorėdami at- ibei seno savivaldybininko 
tuvai, antrasis iš' Maskvos virai parodyti savo veido, štažas ir padarė mane lai
specialiai atsiųstas okupa
cijos vykdymui tvarkyti. 
Red.) Be komunistų par
tijos žinios nebuvo pasaky
ta nė viena kalba, neiška
bintas nė vienas plakatas, 
nepaleistas nė vienas šūkis.

Taip galvotrūkčiais įvy
kiams vienam paskui kitą 
su nepaprastu skubėjimu 
ir įprastu bolševikiniu cha
otiškumu bevykst ant ir 
LKP (b) paskelbus savo 
dešimtį reikalavimų, 1940 
m. liepos 5 d., t. y. 20 dienų 
po bolševikų invazijos, bu
vo paskelbti vadinamojo 
Liaudies Seimo rinkimai. 
Jiems pasirengti tebuvo 
tik 9 dienos, nes patys rin
kimai turėjo įvykti liepos 
14 d. Aišku, kad bet ku
riems tikriesiems rinkimamsI
pasirengti per tokį trumpą 
laiką neįmanoma, bet bol
ševikams tokie rinkimai 
įvykdyti—vieni niekai. Juk 
pas juos viskas daroma pa
gal komanda ir jau iš ank
sto žinoma, kas išrinktas. 
Tai iš tikrųjų tik šlykšti 
rinkimų komedija. Per juos 
visuomenei neduodama jo
kios teisės, jokios iniciaty
vos. Kandidatus parenka 
pati komunistų partija ir 
jų skaičius esti lygiai toks, 
nė vienu ne daugiau ir nė 
vienu ne mažiau, kiek rei
kia išrinkti atstovų. Tai 
buvo pirmieji pas mus ta
rybiniai rinkimai ir to dėl 
daugumui iš pradžių vis dar 
nebuvo aišku, kaip jie pra-

nors komunistų partija bu- kinu Kauno miesto burmis- 
vo legalizuota jau birželio tru, o kiek vėliau ir kan- 
25 d., Lietuvos komunistai j didatu į Liaudies Seimą, 
stengėsi pasislėpti už skrai- Ši “garbė” manęs iš tikrų- 
stės šios pramanytos, ne- į jų nė kiek nedžiugino, nes 
kaltu vardu pavadintos są- jau iš dalies buvo galima 
jungas. nujausti, ^ad iš tokio bol-

lyje laikėme jį savo vadu. 
Pilka buvo aukštas, laibas, 
smailanosis, visad šypsan
tis jaunuolis.

Tuo laiku buvo mada ir 
garbė būti socialistu, ir mes 
tokiais buvome. Taipgi, 
mada buvo savaitgaliais 
namuose dainuoti, armoni
ką tampyti ir išgertas tuš
čias alaus statinėles per 
langą į gatvę mesti.

Man ir Domininkui to
kios “parės” nepatiko, nes 
nei jis, nei aš negėrėme ir 
nerūkėme. Tas mus skyrė 
nuo kitų, tas ir padarė mus 
artimais draugais. Nors D. 
Pilka buvo tik tris metus 
pagyvenęs Amerikoje, bet

neliūnas 75 metų, Juozas 
Evanaitis 80 metų, Jonas 
Lekas 74 metų.
Buvo sėkminga gegužinė

Šv. Petro ir Povilo Dr-ja 
minėjo 55 metų sukaktį. 
Jos sukaktuvinė gegužinė 
buvo sėkminga ir davė 
draugijai gražaus pelno.

Už gegužinės pasisekimą 
ačiū reikia sakyti pirm. Viš- 
niauskui, Nakučiui, Juškai, 
Panevėžiui, Kukauskui. Na- 
kutienei ir Šimkūnienei.

Pavyko ir Lietuviu Klubo 
gegužinė

Klubo gegužinė buvo lie
pos 10 d. Lietuvių parke.

....... . . .angly kalbą jau gerai var- Diena buvo šilta, to dėl
Ir štai vieną dieną iš ry- «evikimo seimo nieko S6™ tojo, ir kai dirbtuvė gauda- žmonių susirinko apie 500. 

to, perskaitęs laikraštį “Lie- negalime kad vo rusų užsakymus rusų Gegužinėj daugiausia triu-
tuvo6 Aidą”, sužinojau, kad greičiausiai tebus dekoraci- fcaiba, visad duodavo Pil- sė pirm. Adomaitis, Dirda, 
toji staiga išdygusi “Lietu- ja JF. - • k.ol?ul? . ų kai išversti į anglų kalbą. įpinda, Kuleckas, Prunskis,
vos Darbo Sąjunga” mane PartlJ31 Maskvai Į Mes prenumeruodavome Necelis, Zabiela, Rasimavi-
įstačiusi kandidatu į Liau-Į“ 3370 PlanP®: la<Jau 718 gal visus tuo laiku ėjusius čius, Šlavienė, Prunskienė 
dies Seimą, nors apie Ui ?e to sušaukt! to, ko pas- lictuviškus laikraščius, „o

kui sumiaukėme, tuomet dar ^^ ka kitų
nesitikę jau. . ! srovių laikraščiai -apie so-

Tuojau nusKUDėjati pas ‘ ralistus. Juos perskaitę,
_____ vięn4 žymų partietį kur} nešdavomės į dirbtuvę, ir

fimiau galvoti ‘ ir ieškoti keletą metų begydy- pietų laiku susirinkda-
priežasčių, kodėlgi jie ma- d3™38 buvau pažinęs, lyg vo į vieną vjetą lietuviai 
ne pasirinko tokiam nedė-llujausdam.as’ kad J? pietauti (o jų buvo daug),
kingam uždaviniui, tokioms pastangomis mane įtraukė jnes būdavom jų tarpe ir 
neižalonioms pareigoms. |i H nelemtąjį kandidatų čio buvo geriausia proga 
Juk aš niekuomet nesu bu- ,8«ras4* P^lskiau J3/11paskleisti lafkiliščius tarp 
vęs komunistas, nieku nesu iS3V0 nu818t?bejimą, kad be jų Nuo to iajko, su maža 
jiems pasitarnavęs, kodėl ™an® sutikimo ir aruos to- pertrauka, ir aš tapau Ke- 
man iie reiškia toki “Dasi- kl® dalykai dajomi, ir pa- leivio skaitytojas.

reika avau, a mane įs į jųors buvome draugai ir
... • Vr — • * vienminčiai, bet vienas da-trumpai atsake. ,lykėlis mus skyrė, būtent.
-Mes Padoresnlų zmo- latinti .<šak ./ar ne,

nių nerandame. Tamsta dėl ___ i.«j
bendro labo turi būti seimo
nariu. Atsiminkite, kad So
vietų Sąjungoje nuo tokių 
pareigų niekas neturi teisės

manęs visai niekas nesitei- 
ravo ir mano sutikimo ar 
nesutikimo neklausė. Labai 
nustebau ir pasipiktinau.

man jie reiškia tokį “pasi 
tikėjimą” ir suteikia tokią 
“garbę”

Tiesa, per 1905 m. re
voliucija aš buvau veiklus 
jos dalyvis, už tai teko tuo
met sėdėti kalėjime, ir ilgą 
laiką gyventi emigracijoje. 
Tupmęt lietuvių reikalus 
Rusijos carinė valdžia visai 
buvtr pamynusi po kojomis' 
net ištisus 40 metų neduo
dama mums spaudos. Taigi, 
tai buvo didelis skirtumas 
tarp to tautiškai socialinio 
1905 m. judėjimo Lietuvoje 
'ir 1917 m. bolševikų re- 
ivoliucijos Rusijoje ir vėles-

Aš
nurodinėiau, kad “Šakė” 
yra šlamštas. Su ja atbaidy- 
sime ir draugus, kurie jau 
pradėjo linkti į mūsų pusę.

aicioonju. iai . A di, tegul ir kiti žino, kas 
pareigos dalykas ir ten

kad jos būdavo gana gau-
tiksliai susiorientuoti, ką sios. Vis dėlto, nežiūrint
gi iš tikrųjų bolševikai ma tokių priemonių, lietuviai
no su naujai užimtais Pia- joge palyginti kuo mažiaui i v, ____ -vt____ . baltijo kraštais daryti, ko
kie jų tikrieji planai, kas 
mus laukia ateityje?

Tikrųjų bolševikų agen
tų—komunistų partijos na
rių prieš bolševikų įsiver
žimą Lietuvoje buvo labai 
mažas skaičius, berods, 
nepilni 700. Juk jau beveik 
po visų metų savo viešpata
vimo, kai į komunistų par
tija stengėsi pakliūti nema-

šiai dalyvavavo. Vyraujan
tis elementas ten buvo sve- 
timtautiškas, kurta, susilau
kęs bolševikų, tikrai džiū
gavo. Visas tas demonstra
cijas organizavo, kalbas fe- 
rezoliucijas joms ruošė ko
munistų partijos vadovybė 
pagal iš Maskvos bei tie
siog N. G. Pozdniakovo ir 
G. Dekanozovo gautas di
rektyvas. (Pirmasis nuola-

ktiškai bus įvykdyti: kas nių komunistų bruzdėjimų 
parinks kandidatus, kas ir kituose kraštuose. Jų tiks- 
kokie tie kandidatai bus ir Jas buvo visiškai priešingas 
tt Tačiau greitai ir šie anuometiniams mūsų tiks- 
klausimai paiškėjo. , lams.

Per visą naktį staiga is į Po 1905 m. ilgą laiką gy- 
kažkur iatsirado kažkokia venau užsienyje, Vokietijo- 
“Lietuvos Darbo Sąjunga”, je, Italijoje ir Šveicarijoje, 
kur vienintelė turėjo teisę ten baigiau aukštąjį moks- 
statyti kandidatus. Kas tą lą ir pasinėriau į mokslinį 
“Lietuvos Darbo Sąjungą” darbą. Politika perdaug ne
sudarė, kada įsteigė, kokie sidomėjau ir jokiai politinei 
jos veikimo tikslai—apie partijai nepriklausiau. Toks 
tai Lietuvos visuomenė vi- pat likau ir po 1920 m., 
sai nieko nežinojo. Nieko, kai grįžau Lietuvon. Dir- 
visiškai nieko, apie tai jai bau gydytojo ir savivaldy- 
nebuvo pranešta. Praėjo bininko, Kauno miesto ta- 
rinkimai ir toji “Lietuvos rybos nario, darbą. Be to, 
Darbo Sąjunga” lygiai taip kaip gydytojas, buvau ga- 
pat tyliai išnyko, kaip ir na populiarus neturtingųjų 
atsiradusi buvo, netrukus ji gyventojų sluoksniuose, ku- 
visai buvo užmiršta; niekas rių neviena gydžiau nemo- 
jos daugiau nebeminėjo it karnai. Taip pat į jokią ne
jos vardas niekur nepasiro- svarią aferą nebuvau įkišęs 
dė nagų. Matyt, tie dalykai:

šita prasimanyta vienos nemažas mano populiaru- 
savaitės laikotarpiui pas- mas dąrbininkų sluoksniuo- 
kelbtoji sąjunga taip pat se, nedalyvavimas jokioje 
labai šlykštus ir bolševikų partijoje, turtų neturėjimas 
taktikai būdingas triukas, ir padoraus žmogaus vardas

ir
kiekvienas nepaprast a i 
džiaugfosi, jeigu jis išsta
tomas kandidatu į kurią 
nors tarybą. Niekas Tams
tos dabar jau negali išbrau
kti, nes sąrašai jau paskel
bti.

Dar ilgokai su juo pasi
ginčijęs ir protestavęs, vis 
tiek nieko nelaimėjęs turė
jau išeiti. Po to pradėjau 
klausinėti pažįstamųjų ir 
draugų nuomonės apie visą 
tą reikalą. Daugumas jų 
piatarė nusiraminti ir į tą 
seimą eiti. Keletas gerų bi
čiulių man tuo reikalu pa
reiškė:

—Gal būti dar galėsi ką 
nors paveikti tame seime. 
Tegul renka. Argi bus ge
riau, jei į jį pateks vien 
tik Lietuvai nepageidauja
mas elementas—komuni s- 
tai?

(Bus daugiau)

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

dedasi už klebonijų sienų. 
Aš atsisakiau “Šakę” pla
tinti, ir jam pačiam nela
bai sekėsi tas darbas.

Kai persiskyrėme, aš anie 
ji ilgai negirdėjau. Išgirdau 
tik tada, kai jis tapo gydy
toju ir apsigyveno Bostone. 
Vis rengiaus jį aplankyti, 
bet taip ir neprisireeiau.

Ilsėkis, mielas drauare! 
Tegul Tau būna lengva šios 
šalies laisva žemelė.

J. Šiaučiūnas

ir Necelienė.
Bus moterų gegužinė

UT>2_mruies i_7i<xu^ri;a ootv

gegužinę rengia liepos 24 
d. Lietuvių parke. Rengėjos 
prašo visus dalyvauti.

Miestas minėjo 175 m. 
sukaktį

Mūsų miestas liepos 4 d. 
iškilmingai minėjo savo 
175 metų sukaktį.

Buvęs
Galva niekada taip toli nenu

ves kaip širdis.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keterrfo 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti para
šyti ir senojo.

SOPHIE BARČUS 
•

RADIJO VALANDA
Visos programos iš W0PA,
1490 kil. AM 102-7 FM

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

Seštadienj ir sekmadieni 
nuo 8:3O iki 9:.“5O vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirm.ad. 7 vai. i 
Tel.: HRmiock 4-2413 

7159 S. MAPLEUOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

—iki . i m

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje aprašoma:

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.

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Purkas su verdančiais saluciuis. meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos: Kulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šalt ims;
Kaip gyvena rezervatų indėnai: Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme: žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais naveikslsfe.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems runj pat
riunčiame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS”
EM East Broadvvay So. Boston 27, M
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Iš Pavergtos Lietu vos
Miškų ūkio ir miškų pra

monės—Algirdas Matulio
nis;

Prekybos—Anatolijus Mi
kutis;

Socialinio aprūpinimo— 
Tatjana Jančaitytė;

Statybos—Adomas Bie-
lopetrovičius:

Švietimo -Me islovas Ge
dvilas :

Vidaus reikalų—Alfon
sas Gailevičius.

600 mokytojų

(E)Vilniaus Valstybinis 
Pedagoginis Institutas išlei
do apie 400 naujų mokyto
jų. Diplomų Įteikimo metu 
liepos 1 d. kalbėjo instituto 
direktorius Mickevičius ir 
ministerių tarybos pirmi
ninko pavadotoja Diriin- 
skaiė- Piliusenko, kuri jau
nosios kartos mokytojams 
palinkėjo “visada būti pir
mose komunistų gretose”.

Šiaulių Pedagoginis Ins
titutas išleido 172 mokyto
jus.

Nauja opera

Melagio Jokubkos dėmesiui
Iš pavergtos Lietuv o s 

rašo:
“Mano vienintelė dukre

lė K. 17 metų amžiaus bu
vo užverbuota darbams ir 
nuvežta i Suomių Karelijos 
miškų gilumą medžių kirsti. 
Ašaros riedi per veidą be
skabant jos laišką, kad ta 
vietovė labai pavojinga, 
nes lūšis sudraskė 2 karei
vius sargybinius”.

Va, kur lietuvaitės “sa- 
«5a\;anoriškai ” išvežamos.

L. Norkus
Ministerių tarybos sąstatas

(E)Po pastaruoju metu 
Įvykdyto kai kurių ministe
rijų panaikinimo, šiuo metu 
beliko 14 ministerijų, kurių 
dvi yra daugiau fiktyvinio 
pobūdžio, būtent Gynybos 
ministerija ir Užsienio rei
kalų ministerija, nes pagal 
sovietinę konstituciją gy
nybos ir užsienio politikos 
klausimai tvarkomi Sovietų 
Sąjungos atitinkamų mini
sterijų. Iš minėtų nūdien 
Lietuvoje veikianči ų 14 
ministerijų viešumai nėra 
skelbtas “gynybos ministe
ris”. Kitų 13 žinybų minis
teriai yra šie:

Finansų—Romualdas Si-£
koiskis;

Kultūros—Juozapas Ba
naitis :

Ryšių (paštas, telegrafas, 
spaudos platinimas)—N i- 
kol. Brekianirias;

Sveikatos apsaugos—Vy
tautas Antanas Kleiza:

Užsienio reikalų—Kazys 
Preikšas; *

Žemės ūkio—Vvtaut a s 
Vazalinskas;

Automobilių, transporto 
ir plentų—Vladis lovas 
Martinaitis;

(E) Pastatyta dar viena 
lietuvių opera “Duktė”. Tai 
trečioji kompozitor i a u s 

[Klovos opera. Libreto (tek
stas)—Tilvyčio ir Gustai
čio, dekodacijos—Songa i- 
laitės.

! Kiek Lietuvoje komunistų
“Tiesa” birželio 25 d. 

paskelbė, kad Lietuvos Ko
munistų Partija dabar turi 
46,381 Mari ir 7,943 kandi
datus.

Atnaujina Biržų pilį
Pradėti Biržų pilies at

naujinimo darbai, kuriems 
vadovauja archeologas Ed
mundas Skardžius ir archi
tektas Algirdas Urbšas.

Lietuvos inteligentai
(Tęsinys)

Laiškas iš Lietuvos
(E) šiandien, kaip nieka

da, yra pakilęs tautinės 
garbės jausmas. Jei pirmai
siais pokario metais dides
niuose miestuose Įstaigų ir 
parduotuvių iškabos buvo
rašomos dažniausiai rusu £
kalba, tai šiandien galima 
pastebėti kitą medalio pusę. 
Išnyksta tokos iškabos, jų 
vietą užima gražios lietu
viškos. Niekas nesidaro iš
kart. Bet koks lietuviškos 
dvasios puoselėjimas , pas
tangos išlaikyt tautini bran
duolį bet kokiomis sąlygo
mis — yra inteligentinių 
sluoksnių nuveikta darbo 
dalis. Visas šis “lietuvėji- 
mas,” jei galima taip išsi
reikšti, davė tautiečiams 
daug drąsos ir jėgų.

Prieš keletą metų Lietuvą 
Įvairiais keliais pradėjo pa
siekti u ž s ienio lietuvių 
spauda. Tiesa, ji nėra vi
siems prieinama, bet laik
raščių redakcijos, bibliote
kos gauna Amerikos ir ki
tose šalyse išeinančius laik
raščius. Jie skaitomi su Įdo
mumu. Bėda tik, kad tiek 
dabartinė Lietuvos spauda, 
tiek užsienio lietuvių leidi
niai nepašykšti vieni ki
tiems piktų žodžių. Jie pra- 
lenda visokia forma. Man 
teko kalbėtis su gerbiamu 
ir žinomu Lietuvos profe
sorium.

“Paskaitau kaltais ‘Dir

vą’ —prisipažino profeso
rius.—Gertu, kad lietuviai 
ir užsienyje nesudeda ran
kų, nesirūpina vien tik savo 
asmeniniais pat ogumais. 
Leidžia laikraščius, knygas, 
kitus leidinius.Bet kartais 
perdaug jau piktai apie mus 
kalba. Štai skaičiau kai kie
no mažą žinutę, kad, girdi, 
Lietuvoje visos knygos tik 
šlamštas, o ten užsieny lie
tuviai knygų išleidžia žy
miai daugiau ir visos labai 
geros. Aš nekalbu apie gro
žinę literatūrą, bet moksli
ninkų veikalų, meno studi
jų Lietuvas išleidžia tikrai 
gerų. Užgauna širdį žodžiai, 
įbūk mes niekam verti.”

Paprasti profesoriaus žo
džiai, bet juose daug šir
dies.. Šis faktas dar kartą 
rodo, kad lietuvis inteligen
tas domisi viskuo, kas pa
siekia jo akį ir ausį, domi
si savo tautiečių veikla, dar
bais.

Lietuvoje inteligentai ne
sėdi sudėję rankas, jie daug 
dirba visose srityse ir kiek
vieno intelektualo siekimas 
yra—bet kokiomis sąlygo
mis iškovoti Lietuvai, lie
tuviams gerą vardą. Užsie
nyje gyvenantieji lietuviai 
turi gal būt geresnes sąly
gas. Plačius Įvairių specia
lybių sluoksnius jie gali in
formuoti apie Lietuvą, jos 
žmones, kultūrą ir buitį. Pa
grindinė Lietuvos gyventojų

masė savo gerą vardą gali 
iškovoti kuo nors pasireikš
dama, iškildama sovietinių 
tautų tarpe. Ir reikia pasa
kyti, kad lietuviai ukrainie
čių, gruzinų , estų ir kitų 
tautų akyse yra darbšti, ga
bi, energinga tauta. Šitas 
pripažinimas ateina ne taip 
sau, o buvo iškovotas. Iško
votas artistų, muzikų, mok
slininkų, dailininkų, filmų 
gamintojų, sportininkų. Ga
lima Įvairiai vertinti šių Lie
tuvos intelektualų veiklą, 
be jie Įrodė visai Sovietų 
Sąjungai, kad yra verti do
ro vardo. Tai yra daug. Tuo 
tai ir paremti mūsų Lietu
vos inteligentų siekimai.

Apie šitų siekimų Įkūniji
mą, apie tai, kokius darbo 
vaisius yra prinokinusi Lie
tuvos inteligentija sunkio
mis kovos už egzistavimą 
sąlygomis, būtų galima 
daug pasakyti. Bet tai jau 
plati ir atskira tema. Nie
kam ne paslaptis, kad be 
lietuvių inteligentų Lietuvo
je yra rusų, lenkų, žydų in
teligentijos. Kaip santy
kiauja šių tautų atstovai, 
kuo reiškiasi jų veikla, ko
kią Įtaką palieka paskirų 
tautų inteligentų kultūra— 
tai svarbios ir Įdomios pro
blemos, kurios negali būti 
aplenktos kalbant apie Lie
tuvos inteligentiją. Bet tai 
irgi temos, kurias reiktų at
skirai išnagrinėti.

Ar patenkinta Lietuvos 
inteligentija tuo, ką ji šian
dien išsikovojusi savo veik
lumu, darbu? Žinoma, ne. 
Daug dar reikia dirbti, 
daug kliūčių Įveikti, o svar
biausia pasirinkti teisingą 
kelią, kuriuo būtu nužymėta 
Lietuvos ateitis.

Senesniems inteligentams 
jau neužtenka tam jėgų, bet 
jaunieji, nors ir klupdami, 
tačiau nebodami sunkumų, 
perima darbą. Ateitis pri
klauso jauniesiems.

♦ ♦ #

Kiekvienos tautos ateitis 
—jos jaunimas. Koks yra 
mūsų tėvynės inteligentinis 
jaunimas?

Pirmiausia darbštus. O 
juk darbas visais laikais ii* 
visose santvarkose buvo 
sėkmės šaltinis. Lietuvos 
jaunuoliai stropiai mokosi, 
daug dirba, sportuoja. Jų 
pastangos ir įyžtas nukreip
ti Į savo tėvynę. Jūs nesu
tiksite Lietuvoje nė vieno 
jaunuolio, kuris drąsiai ne
pasakytų, kad jis lietuvis, 
kuris nepabrėžtų visur h- vi
sada, kad atstovauja Lietu
vai. Mūsų jaunuoliai sugeba 
Įveikti visas kliūtis, pasitai- 
kan ias jų kelyje (tai jie ne 
kaitą Įrodė Įvairiose gyve
nimo srityse) ir pasiekti už
sibrėžtą tikslą. Šiuo pagrin
du tenka ir spręsti apie Lie
tuvos jaunimo ir Lietuvos 
ateiti.

Nesiimu čia parašyti gile
snį traktatą apie Lietuvos 
jaunimą iš viso. Tai plati ir 
sudėtinga sritis, kuriai nu
šviesti reiktų daug darbo. 
Mes čia kalbėjome apie Lie
tuvos inteligentiją, todėl ir 
pasiliksime prie šios temos.

Išauga Lietuvoje ir vadi
namas “auksinis jaunimas” 
—jauni inteligentai (savo 
kilme inteligentų tėvų vai
kai, baigę vieną ar kitą mo
kyklą), kurie visomis jėgo
mis kratosi darbo; jie nau
dojasi tėvų padėtimi ir ište
kliais ir kopia gyvenimo 
laiptais. (Tėvų ištekliais sa
kau to dėl, kad toks vaiki
nas ar mergina gyvena tėvų 
išlaikomi). Jie nė kiek ne
svarsto nei savo, nei tautos 
likimo. Tokių jaunų žmonių 
su tokiais palinkimais yra

nedaug, bet jų yra ir jie uži
ma ypatingą vietą lietuvių 
inteligentinėje visuomenėj. 
Reikia atvirai pasakyti, kad 
tai lyg mūsų tautos žaizda.

Pažįstama šeima iš Kau
no vienai lietuvei, gyvenan
čiai Vakaruose, nusiuntė 
geriausius linkėjimus gimi
mo dienos proga ir pasigy
rė, kad jų duktė Birutė bai
gė Kauno medicinos institu
tą ir tapo gydytoja. Gaila 
tik, rašė pažįstamieji, kad 
teks dukrai palikti miestą 
ir keltis dirbti Į kaimą. Iš 
Vakarų atėjo atsakymas, 
girdi, tegu ir nevažiuoja, 
juk tai būsią vergija būti 
<ažkur siunčiamam, o ne 
dirbti ten, kur nori.

Vakaruose gyvenanti lie
tuvė, to nė nežinodama, iš
reiškė “antrojo jaunimo” 
mintis: nedirbti, pasilikti 
nuošalyje ir naudotis kitų 
darbo vaisiais. Kai kas Lie
tuvoje ir užsienyje bando 
aiškinti, kad, girdi, tai ne 
tinginystė, ne užsispyrėliš
kas kvailumas, bet protes
tas prieš Lietuvoje esančią 
santvarką, protestas prieš 
rusišką tvaiką. Ką pabau
ginsi šiuo tikrai kvailu pro
testu? Nieko! O savo tautą 
nususinsi. Lietuviai kaip 
niekada šiandien reikalingi 
vieningumo, pažangios lie
tuviškos minties, nuoširdžių 
patarėjų visais gyvenimo 
klausmais. Kas kitas, jei ne 
inteligentai lietuviai—gydy
tojas, inžinierius, mokyto
jas, kunigas pašauktas šiam 
darbui? Jau čia buvo minė
ta, jog priešakiniai tautos 
kultūros ir civilizacijos ne
šėjai yra inteligentai. Jų pa
galba kaime ar mieste, už- 
kampyje ar visiems mato
moje vietoje be galo reika
linga. Gydytojas, mokyto
jas, inžinierius neš lietuviš
ką dvasią, padės žmonėms 
tapti sąmoningais, turtins 
savo gimtojo krašto pasie- 
,kimus visose srityse. Kultū
ringa, susipratusi tauta neį
veikiama. Tuo galima Įsiti
kinti pasekus visos žmoni
jos istoriją. Štai kodėl “auk
sinio jaunimo” kratymasis 
darbo savo esme yra nusi
kaltimas prieš lietuvių tau
tą- \

Tas, kuris nedirba savo 
tautos labui, matomai sie
kia, kad ji liktų tamsi, ne
susipratusi, nesusibūrusi.

Tos vietos, kurios liks ne
užimtos lietuvių, bus užim
tos svetimų. ŠĮ be galo svar
bų klausimą Lietuvos inte
ligentai suprato ir jų darbe, 
jų siekiuose nereikia Įžiūrė
ti tarnavmo svetimiems. 
Mūsų inteligentai jau yra 
padarę didelę politinę ir so
cialinę klaidą, po karo nei
dami dirbti Į Įstaigas, fab
rikus, mokyklas, ligonines 
didžiuosiuose Lietuvos mie
stuose. To ir telaukė kiti— 
jie užiminėjo vietas, nors 
šitie svetimtaučiai, toli gra
žu, nebuvo patys geriausi.

Supratę, kad taip tuščiai 
ir pigiai prakišo kovą už 
L i e t u v os inteligentijos 
branduolio išlaikymą tautos 
priešakyje, lietuviai inteli
gentai, jauni ir seni, sten
giasi dirbti, būti priešaki
niais. Ir tai' davė teigiamų 
vaisių. Šiandien Lietuvoje 
labai daug žmonių, kurie 
užima vadovaujančias vie
tas, nebūdami jokiais ko
munistais. Jie buvo ir pasi
liko lietuviais.

Didelė klaida Lietuvos in
teligentų gyvenime yra kai 
kurių dviveidiškumas. Ši
tas bruožas, tačiau, palaip
sniui nyksta, nors jo pėdsa
kų dar yra ir ypač jaunimui 
daro žalingą Įtaką. Šitokį

PRISIEKĘS GOLFININKAS

Prezidentas Eiscnhoweris dabar atostogauja Neuport, 
R. U ir, žinoma, daug laiko skiria savo mėgiamam 
sportui—golfui.

BALTUOS TAUTŲ GEDULO 
PROTESTAS

‘ te

Prieš dvidešimt metų, 
1940 liepos 21 dieną, Rau
donosios Armijos okupuo
tose Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos re-se Kremliaus ko- 
respublikose Kremliaus ko
misarų sufabrikuoti vadi
nami liaudies seimai Taline, 
Rygoje ir Kaune priėmė 

(viėnodo turinio Maskvos 
padiktuotas rezoliuci jas, 
prašančias Sovietų Sąjun
gos Aukščiausiąjį Sovietą, 
kad Lietuvą, Latviją ir Es
tiją priimtų į Sovietų Są
jungą.

• Tuo Sovietų Sąjungos 
karinių jėgų okupacijos ir 
NKVD teroro sąlygomis 

[ Kremliaus primestu Balti
jos respublikoms tariamai 
savanoriškos savižudyb ė s 
aktu Maskva siekė ir tebe
siekia sufabrikuoti teisinį 
šydą savo agresijos nuogybei 
pridengti. Tuo sumetimu ir 
iš. m. liepos 21 Maskva ruo
šia to žiauraus spektaklio 
minėjimą, kuriame paverg
tieji lietuviai, latviai ir es
tai bus prievaitauj a m i 
liaupsinti savo pavergėją ir 
sovietinę vergiją

Tačiau nei 1940, nei juo 
labiau 1960 matais jokie 
Maskvos žiaurūs spektak
liai nesuklaidino ir nesu
klaidins nei pavergtų j ų 
Baltijos tautų, nei laisvojo 
pasaulio nusistatymo. So
vietų S-gos agresijos veik
smai prieš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos respublikų 
nepriklausomybę ir terito
rinį integralumą jokiais 
Maskvos spektakliais neuž
tušuojami. Užtenka čia tik 
priminti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongreso 
specialios komisijos Balti
jos valstybių okupacijai 
tirti išvadas:

“Yra aiškiai ir galutinai 
įrodyta,—sako Komisija,— 
kad Estija, Latvija ir Lie
tuva buvo jėga užimtos ir 
neteisėtai prie Sovietų Są
jungos prijungtos. Bet ku
ris Sovietų Sąjungos tvir
tinimas, kad 1940 m. liepos 
mėn. jos pravesti rinkimai 
buvo laisvi ir savanoriški, 
arba kad to pasekmėje su
darytų parlamentų priimtos 
rezoliucijos, > praian č i o s 
(Lietuvą, Latviją ir Estiją)

dviveidiškumą, dvilypę są
žinę, yra nuostabiai aprašęs 
savo veikaluose d i d vsis 
prancūzas Stendhal’is (H. 
Beyle). Gal būt ir mes kada 
nors susilauksime stipraus 
lietuviško kūrinio apie žmo
gų ir jo vidinį pasauli, bet 
šiandien čia pasitenkinsime 
paprastais gyvenimo fak
tais.

1 (Bus daugiau)

pripažinti sovietinėmis res
publikomis, buvo teisėtos, 
—yra melagingas ir nepa
grįstas”.

Tad liepos 21-ji yra so
vietinio melo, apgaulės ir 
Baltijos tautų valios klas
tojimo diena.

Baltijos Valstybių Lais
tės Taryba, griežčiausiai 
protestuodama prieš Sovie
tų Sąjungos tęstinę agresiją 
[Baltijos respublikų Atžvil
giu ir prieš jos ciniškas 

■ pastangas tai agresijai le- 
tgalizuoti.

1960 metų liepos 21-ją 
dieną skelbią laisvųjų lie
tuvių, latvių ir estų protes- 
to-gedulo diena.

Tą dieną visi laisvoje 
pasaulio lietuviai, latviai ir 
estai kviečiami:

(a) susilailaikyti nuo vi
sų rūšių pasilinksminimų;

(b) organizuoti specia
lias pamaldas visų tikėjimų 
maldos namuose;

(c) siųsti asmeninius ir 
kolektyvinius prote s t u s 
prieš Sovietų Sąjungos a- 
giesiją Baltijos respublikų 
atžvilgiu savo gyvenamo 
krašto vyriausybei, prašant 
ją daryti žygių teisei ir 
laisvei atstatyti;

(d) demonstruoti tauti
nių spalvų ir tautinio herbo 
ženklelį su gedulo šydu. 
Baltijos Valstybių Laisvės

Taryba 
New Yorkas 

1960 m. liepos mėn.

ST. CATHAR1NES, ONT.

Pilki debesėliai SLA 
278 kuopoj

Paskutiniame metiniame 
SLA 278 kuopos susirinki
me buvo išklausytas valdy
bos veiklos pranešimas, bet 
revizijos komisijos tikro 
pranešimo nebuvo.

Revizijos komisija turėjo 
padaryti dviejų metų revi
ziją, nes reikalingu laiku 
vienų metų revizija nebuvo 
padaryta. Revizijos pirmi
ninkui Į susirinkimą neat
vykus, pranešimą darė J. 
Dilys. Jis pareiškė, kad 
pranešimą darąs iš juodraš
čio, nes nebuvę laiko akto 
surašyti, ir kad darant re
viziją dėmesis buvo kreip
tas į tai, kas gera padaryta. 
Čia vieta pastebėti, kad re
vizijos pareiga Į viską savo 
dėmesį kreipti ir savo pas
tabas padaryti. Jei dėmesis 
kreipiamas tik Į vieną pusę, 
tai revizijos komisija tinka
mai neatliko savo pareigų.

Darant J. Diliui praneši
mą, sekretorius negalėjo 
sužinoti, kiek buvo narių 
mokesčių pasiųsta centrui 
per 2 metus. Už pereitu me

tus pasiusta $2,082.28, bet 
kiek už 1958 m., nesužino
ta.

Po susirinkimo kuopos 
sekretorius kreipėsi į J. Di
lį, prašydamas reikalingų 
žinių, bet jų ne tik negavo, 
bet dar buvo Įspėtas, kad, 
jei viešai tą reikalą kels, 
bus sumuštas.

Nesuprantama, kodėl J. 
Dilys nenori tų žinių duoti. 
Nariai nori žinoti, kiek mo
kesčių sulinkta ir centrai 
pasiųsta už dvejus metus, 
kiek susidarė valiutos skir
tumo (Amerikos valiuta da
bai* žemesnė už Kanados), 
kuris turi palikti kuopos 
kasoj.

J. Šarapnickas
Buv. prot. sekretorius
G. Janušonį išteisino

Gediminas Janušonis už 
metimą kiaušinio Į veidą 
Maskvos miesto majorai N. 
Bobrovninkui teismo ištei
sintas.

J. Š.

ANTROJI EKSKURSIJA 
LIETUVON

Liepos 9 d. Į Vilnių atvy
ko antroji ekskursija, ku
rioj yra šie 28 asmenys: 
Mizarienė, Baltuliony t ė— 
Straus, Barkauskas, Bele- 
kevičienė, Bekešienė, Ber
notas, Buknienė, Čiurlys, 
Daugirdienė, Gaidys, Gen- 
drikas, Giybas, Imbr a s, 
Juškienė, Kąrosienė, Kle- 
vinskas, Purtikas, Rainys, 
Rauduvienė, Rušinskienė, 
Stripeika, Vaicekaus kas, 
Ve kys, Venta, Zeikus, Vi- 
linskas, Žilnskienė ir Vėb- 
!ra.

Pusė ekskursantų yra iš 
Niujorko ir jo apylinkės.

Ekskursijas stengiamasi 
iškilmingai pasitikti, rodo
ma tas, kas komunistų pa
reigūnų plane numatyta.

NEW YORK, N. Y.

Mirė J. Štarka
Po neilgos ligos liepos 

11 d. mirė Julius Štarka, 
buvęs Kauno Valstybinės 
Operos chormeisteris.
Pavergtųjų tautų mitinga*

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga (liepos i 17-24 d.) 
New Yorke mitingai vyks 
parkuose, prie bibliotekų, 
viešųjų pastatų.

Liepos 24 d. 2 vai. po
piet bus masinis mitingas 
Manhatan Center (8 Avė ir 
34 Street), o taip pat Ba- 
bylone, Long Island, Mimi 
Grounds vadinamoje aikš
tėje.
Visur pasižadėjo kalbėti 
žymus asmenys.

Liepos 17 d. prie Euro
pos Pavergtųjų Tautų Sei
mo namų, tiesiog prieš 
Jungtinių Tautų Rūmus, 
buvo iškilmingai iškeltos 
visų pavergtųjų tautų vė
liavos. Pagrindinis kalbė
tojas buvo šen. Kenneth B. 
Keating.

Tą pačią dieną katalikų, 
evangelikų ir žydų bažny
čiose buvo pamaldos, šv. 
Patriko katedroje pamaldas 
laikė pats kard. Spellman.

NEW HAVEN,’ CONN.

Pratt-Whitney darbininkai 
susitarė

Šitos bendrovės darbi
ninkai po 36 dienų streiko 
pradėjo dirbti, sutikę su 
bendrovės pasiūlytomis są
lygomis. Tuoj valandai pri
dedama nuo 7 iki 12 centų 
Ir tiek pat nuo kitų metų 
sausio 2 .

Kitų 6 lėktuvų Įmonių 
darbininkai dar nesusitarė.
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TECHNIKA AMERIKOS OKYJE
J. KAMINSKAS

(Tęsinys)
Šio šimtmečio pačioje rinkai 16 mil. “standarti- 

; pradžioje atsirado žibalu nių” vistų valgyti. Henry 
varomas traktorius. Pajė-Saglio kooperuoja su kitais 
gus traukti bet kokią maši- vištų ūkiais, bet jo penyk- 
ną, ir sparčiau kaip arklys, ;lose išperūfemi viščiukai 
traktorius, autombbilio pa- auginami moksliškais pa
dedamas, išvarė iš farmerio grindais ir paskutinias tech- 
sodybos arklį bei mulą ir nikos pasiekimais sutvar- 
sukėlė revoliuciją žemės kytose višdydėse. Pro jo
ūkio mašinų gamyboje. At
sirado milžiniški kombai
nai, eiliniai plūgai, visokių 
rūšių akėčių, bei ūkio ma
šinų, milžiniški sunkveži
miai transportui. Kad ir 
preinamas mažesniam far- 
meriui, traktorius iš tikrųjų 
virio ištikimiausias tarnas 
latifundijų savinink a m s, 
duodamas galimybės dirbti 
didžiausius ūkius. Ir kai to
kiuose ūkiuse buvo panau
dojamos geriausios maši
nos, darbas darėsi spartes
nis, našesnis ir pigesnis. 
Mažiesiems farmeriams tai 
lėmė skurdžią buitį, kurią 
jam nešė antroji, trakto
riaus sukelta revoliucija 
žemės ūkyje.

—Alou, Maik! 
—Sveikas, tėve!

narvelo langutį visą laiką 
slenka diržas, o ant diržo 
visokio lesalo ir tokio, bū
tent, koks reikalingas, kad 
paukštis gausiai tarptų. Už
tenka vištai įkišti pro lan
gutį snapą ir viskas čia 
pat Toks pat diržas paša
lina atmatas, o jei narvely
je tupi dėsli višta, jos padė
tas kiaušinis sieteliu nurie
da ant kito diržo, riedėda
mas pakliudo 'automato 
lingelę ir tas jį suskaito, gi 
diržas neša kiaušinį į san
dėlius, kur jis automatiškai 
surūšiuojamas ir supakuo
jamas. Rinkai auginama 
višta yra “standartinė” ir 
pveria lygiai 1350 gr., ji 
lengvai išdaroma ir turi 
maža atmatų. Tokia višta

Jeigu tėvas pirksi autorao- p'paruošiama pardavimui per
bilį išsimokėjimui, tai jis nnįariniaifi ""„.Zt-’i, "TįS astuonias su puse savaites, 

—šiuri kad aš sveikas; apdraus ne tiktai patį au- Pykstanti dabar i/„epali-,kai anksčiau tam reikėda- 
ale pasakyk, ar sveikas tu tomobj, bet apdraus ir te- . npnalietusiir Amerikos!vo keturiolikos. Ateityjepats>, r , , - , - V- gyvybę' ir £ apd,;au-‘ą tmfe ūkio Ti tės “ — sutrumpinti pa-

—O kodėl as negalėčiau uzsirasys sau. Tėvas turėsi ... frpAįftcins revnlinciios ‘Juosimo laikas iki šešių
būti sveikas, tėve? Juk aš už ją mokėti, bet jeigu . nadar;nb] dar roiVės savaičių ir reikalingą supę-
dar jaunas. įvyks nelaimė, tai jis gaus " Lkti Su jY jYu ? 'esal? sumažinti iki 3

žemės ūkio konjunktūrą. 
Turi gerą pažintį bent su 
vienu banku, su pienine, ma
šinų remonto dirbtuve. Re
tai pas kurį aptiksi samdo
mą darbininką ir dažnas 
fermerių verčiasi savo jė
gomis, dažnai netekęs į 
miestą pabėgusio paskutinio 
vaiko. Jis turi būti mecha
nikas, agronomijos žinovas, 
ekonomistas. Jei jis nori 
gyventi vien iš savojo ūkio, 
jam būtina laikyti bent 40 
melžiamų karvių, 5.000 viš
tų ar atitinkamą skaičių pe
nimų kiaulių. Reikia dirbti 
neskaitant valandų.

Ir jau visai kitaip atrodo 
darbas bei dirbantieji di
džiuose ūkiuose. Čia viskas 
eina pagal laikrodį, viskas 
nustatyta ir dirbama pa
gal mokslo ir ilgų patyrimo 
metų nustatytus metodus, 
djabojant meteorologij o s 
nusakymų, kiekvienu metu 
turint reikalingos medicinos 
pagalbos galvijams, panau
dojant -visas reikalingas ir 
naudingas mašinas. Ūkio 
mastui ir augštam techniki
niam ūkio lygiui turi ati
tikti ir jo vadovavimas bei 
jo aptarnavimas. Ūkio ve
dėjas turi būti augštų kva
lifikacijų specialistas tai 
gamybos lūšiai, kuri spe
cializuotame ūkyje yra vyk
doma, geras ekonomistas ir 
iš viso didelio masto žmo
gus. Tokie pat reikalavimai

KAI KADA IR JAUČIAMS SEKASI

Viršuje jautis ant ragą pakabino matadorą, kuris sun
kiai sužeistas paguldytas ligoninėje. Apačioje kitas 
jautis paguldė arkų su raiteliu. Jiems būtų buvę labai 
bloga, jei raudona marška nebūtų atitraukusi buliaus 
dėmesio. Tas dėjosi tą pačią dieną Madrido arenoje 
bulių rungtynėse.

DVIDEŠIMT METŲ
ANDRIUS VALUCKAS

-Taigi

Prieš dvidešimt metų, tų sąrašas buvo sudalytas
__ _ 1940 m. liepos 11 d. buvau Sovietų pasiuntinybėje Kau-

statomi atskirų ūkio šakų 'okupantų pasodintas Kau- ni lietuviams ir Lietuvos pi- 
vedėjams, jei ūkis jų turi. ,no sunkiųjų darbų kalėji- Mečiams padedant. Nuo pat 
Specialistu turi būti tie, ku- man* Tą naktį buvo arės- Raudoniosos armijos. įžen- 
riems tenka dirbti su maši- tuota keli šimtai Lietuvos gimo Lietuvon tikruoju 
nomis. Ūkiuose-milžinuose veikėjų, politinių partijų va- krašto šeimininku patapo 
“prastam” darbininkui be- dovybės ir šiaip organizaci- Sovietų Sąjungos atstovas 
veik nėra kas daro. jų žinomesni veikėjai. Tas Lietuvoje Pozdniakovas ir

įvykis verias paminėjimo iš Rusijos atsiųstas specia-

valuk to aš ir pinigus. Kai tik _
klausiu, ar tu sveikas, ba sutartį, tai jau kiękvie- įĮįy ki su puse kg. Tokie rezul-
jaunieji dažniausia nusisu- nas jo centas bus uztjknn- . . .. . ? * tatai pasiekti ilgų ir kropš-
ka sau sprandą. Ve, gazie- tas, o tėvas galėsi kad ir roduktu p^mvba da- «*U tyrimų keliu, ir tam Amerikos ūkiui būdinra.
tos rašo, kad per Fordžiu- galvą nusisukti, jam tas rog. mažį_ reikalinga šimtais spėria- sparti Dažanffa augšta S- ne todėl, kad jis palietė raa- Ius Stalino atstovas Dėka
lajų keli šimtai tokių saviz- nerūpės. Pavyzdžiui, šįmet namu dirtančiųjų listij. Gerai įruoštose su- ^„Ik; viSe Iri- ne asmeniškai, bet to dėl, nozovas. Jų valia buvo
rolų užsimušė. Sako, Ame- per Liepos Ketvirtos sven- .... - p naVvwl7Ūi aūtūniauntese vist 1 d ė s e kad jis parodė visą eilę bol-šventa ir lietuviai, kūne nu-
rikos vieškeliai atrodė kaip tę 425 žmonės buvo už- " * . pV^p 36.000 paukščių aptamau- ’ r •• 1 . p- ševikiškų melų. ėjo su jais bendradarbiauti
Čikagos stokjardai, kur gy- mušti, apie 30,000 sužeista ^aĮvijų augija vienas žiffogus. pTnaudoS moksfo^k Kremlius turėjo eile su- ^ku paklusnumu, pildė
vulius skerdžia. ir apie 20,000 automobilių 1 J 11 *a . Ęa . Panašiai auginamos kiau-T r -i, ir - tarčių Lietuva ir na«-al ta JU valia. Ciane vieta mt--Tas tiesa, tėve, tokios sudaužyta. Bet automobilių n0 suautomatintas galvi- j^^maSiST X t • ’ ZT t^ sutartis pažino I ktu- **i tas nelaimingas pavar-
amerikiečių šventės visada fabrikantai neturėjo dėl to į^nav^^OthOOO^dolerių^ ^onės pradedama taikyti profesinis lygis* n^smub vos nepriklausomybę. Be to, dės, tuos budrius anų įvykių 

ix---- i j—-—-— birželio krizės metu ir net atstovus, kūne ael žioplu

S1 dabar pradeda iš esmės kai dabar jo reikia pen-

virsta skerdynėmis. Ir kas- nei vieno cento nuostolio. "ki ™ Tenu 'Vartu “™' dirbti, daržovėms kesniu fameriu
met užsimuša vis daugiau, Priešingai vietoj sudaužytų “et ^yklos vienu kartu .kų ų
nes nuolat didėja automo- automobilių jie galės par- ka£ r0 -P^u„^YaudaL
biliu skaičius, ir kaskart duoti 20,000 naujų. Kiek- Y1* . Fa-aras paruošiamas u, 7 . aavimosi umziųjų nautiai,
fabrikantai daro juos vis viena automobiliaus neiai- įvairiuose silosuose tr vienu |«oru»l Jau 2emes
greitesnius ir vis lengves- mė jiems reiškia naujų biz- P^!je jų bus daugiau, bet ne
nėmis sąlygomis juos par- nj, daugiau dolėnų. ^LdSusTė^ Ki!Y- P^S?, nes vesdami ūkį
duoda, kad butų daugiau 
biznio.

—Sakai, parduoda leng
vom išlygom?

—Labai lengvom, tėve.
Tik įmokėk šimtą dolerių

met užsimuša vis daugiau, Priešingai, vietoj sudaužytų A augint, pieno ūkyje, ir Bill enor+ne nn„ nvvi_ ultimatumo metu pažadėjo ™0’ bailumo, ar asmeniško
nesikišti į Lietuvos vidaus išskaičiavimo patapo apgai- 
reikalus. Bet tų pažadų jie ^tirais šliužais . . . 
ir negalvojo laikytis. Tas sovietų nusikaltimas

Pinniausia, dar daug mė- mažose valstybėse aiškiai 
nėšių prieš Lietuvos užėmi- parodė, kiek galima pasiti- 
mą, NKVD pulkininkas Se- bolševikų pažadas, su- 
rov paruošė slaptą instruk- tartimis ir duotu žodžiu, 
ciją kaip reikia likviduoti Tarptautinės sutartys jiems, 
antisovietnį elementą užim- *aip ir Hitleriui, yra nau- 
tuose Pabaltijo kraštuose, dingos tik tol, kol jie negali 
Mes visi buvome areštuoti ginklu primesti savo valios, 
pagal tą instrukciją, taigi Iš tų įvykių mažose valsty- 
viešai sovietai kalbėjo tai- bėse, rodos, galėtų pasimo- 
kingai ir meiliai, o slaptai ^yti didelių valstybių dide- 
pasiraošė likviduoti kito H politikai, jeigu jie iš tikro 
krašto piliečius . . . yra dideli. . .

Liaudies seimas įjungė Dabartinė tarptautinė pa- 
Lietuvą į SSSR tik liepos dėtis reikalauja ir iš Ameri- 
pabaigoje, bet jau mane kps politikų dirstelėti nors 
areštavus tą naktį saugumo viena akimi į ano meto įvy- 
būstinėje tikrais šeiminin- I<ius ir pagal tuos įvykius 
<ais buvo iš Maskvos atsiųs- vertinti Kremliaus vadų pa
ti aukšti NKVD valdinin- reiškimus. Serov juk buvo 
kai, kurie davinėjo nurody- laiką ir Chruščiovo dė
mus kaip reikia su aieštuo- sūrioji ranka, kol jo nepaša- 
tais elgtis. Visa kalėjimo hno kaip varžovo dėl val- 
tvarka buvo pakeista prisi- džios, bet ne dėl jo pavar- 
laikant rusiškos kalėjimų t°tų metodų prieš okupuotų 
tvarkos ir režimo. Tuoj pat kraštų niekuo nespėjusius 
kalėjme buvo įrengami ru- nusikalsti piliečius. Bet, pa- 
siškiems tardytojams pritai- galios, pats Chruščiovas, 
kinti tardymo kambarėliai. Mikojanas ir kiti Kremliaus

Svarbiausia gi, tie visi bosai niekad nepasmerkė 
pirmutiniai areštai buvo '^^4 Įvykdytų skerdynių 
Įvykdyti to dėl. kad sovietai Vengrijoje.
galėtų netrukdomi klastoti Ar kas nors sugebės iš is- 
liaudies seimo rinkimus. Su- torijos faktų pasimokyti, 
kišant į kalėjimus aktyvų parodys ateitis.
politinį elementą ir pagąs- ---------------------------

mai kodėl valdžia
sustabdo tokio šmugelio?

vamzdžius į ėdžias. Kiek-
ne" viena karvė gauna tiek pa- suautomatintuose, dėl to ir

. nežiūrint vyriausybės daro- 
je bent dešimtimis. Ateity- mų pastangų mažuosius pa

remti.

.... , saro, kiek normaliai jai milžiniškuose ūkiuose, pa-
—Amerika, tėve, yra ka- reikalinga ir tokios sūdė- naud°dami gamybai moks- 

pitalizmo šalis ir valdžia tjes> kajp nustato gyvulin- ^kai nustatytus metodus, 
tarnauja kapitalistų reika- Vystės specialistai. Mistef
lams. Štai, daktarai jau parr prie normalaus kar-

♦ ♦ ♦

Amerikos žemės ūkis, ne
žiūrint visos jo reikšmės 
ekonominiam ki ašto gyve
nimui, turi tautos ūkiui 
daugau “patarnaujamo s” 
kaip vadovaujamos reikš
mės. Tautos gerovę kuria 
pirmoje eilėje pramonė Iš 
pramonės žemės ūkis pa
siskolino daugumą savo 
technikinės pažangos, iš 
čia atėjo ir dabartinė au
tomatizacija . * Pramonė j e 
dabar vykstanti antroji te
chnikinė revoliucija galės 
išsivystyti iki pilnų jos pa
siekimų, paveikdama ne tik 
gamybos procesus, bet ir 
dirbančiųjų materialinę bei 
socialinę padėtį tik arti
mesnėje ar tolimesnėje a- 
teityje. Tie socialiniai vi
suomenėje pasikeitimai A- 
lųerikos pramonėje yra 
daug ryškesi, nors panašūs 
tam, kas mažesniu mastu 
vyksta ir žemės ūkyje. .Jie 
yra nepaprastai įdomūs. 
Juo labiau verti susidomė
jimo, kad tai nėra tik Ame
rikos gyvenimui būdingas 
reiškinys, jis plačiu aidu 
atsiliepia Vakarų Europoje, 
veikdamas ir politinio bei 

j socialinio gyvenimo raidą, 
bet tai yra jau kita tema. 

(Bus daugiau)

sunaudodami medžiagų ir 
darbo jėgos minimum, tie 
busimojo ūkio pionieriai 
neturės rinkoje daug kon
kurentų jau ir dėl to, kad 
suautomatintoms betkurios 
rūšies įmonėms reikalingi 
milžiniški kapitalai. Pir-

•įmilžinišklai galvijų “bandai ‘■/‘į*518 i8. rinko?-
1 o -i taigi ir iš žemes ūkio, smul

kieji farmeriai, savo “gyvy
be” apmokėdami naujus 
technikos kapitalo laimėji
mus. Taip sako ir skaitli
nės. 1820 metais žemės ū- 
kiu vertėsi Amerikoje visų 
dirbančiųjų 71,8%, 1870
metais 53f<, 1900 metais

ir gausi naują automobilį, kelis kartus paskelbė, kad vėms majsto prideda joms 
kuris kainuoja $3,000 ir cigarėtų rūkymas sukelia dar antibiotikų ir kad kar-
daugiau. gerklės ir plaučių vėžį. Ar vės be reikalo nejudėtų,

Nu, Ui gal ir mudu, j valdžia padarė kokį nors dėl to nemažintų svorio, į 
Maiki, galėtume nusipirkti žinksnį žmonių sveikatai j)ačarą dar dedama karvę 
tokią kalamašką? Kaip tu apsaugoti? Ne! Tabako /raminančių medžiagų. Tai 

kompanijos pradėjo dar galvijų bandai
daugiau garsinti savo nuo- f pa§erti užtenka keliolikos 
dus. Ir valdžia tyli. Jei rū- minučių, o šėrimui prižiū-

............................... .. . kytojas numirs nuo vėžio, rėti užtenka kelių žmonių.
ti, ale pinigų pasidaryt!. ■ tai nesvarbu: bet svarbu, Automatiškai pašalinamas 

—Pinigų nepasidary s i, kad tabako pramonė pada- bei ^tvarkomas karv i ų 
tėve. lytų daugiau dolerių. Ka- 'mėšlas
.-Kodę1 ne? Jeigu už pitalizmo santvarkoj, tėve, j Connecti(;ut valstybėje 
šimtą dolerių galima nusi-i pirmenybe visada turi do-!G1 t , . . J
pirkti $3,000 vertės auto Ilerfe. Pereitų rudenį vienas g^io ^Ztinta ’

rokuoji?
—Ar tėvas

simušti?
—Ne, Maiki, ne užsimuš-

irgi nori uz-

mobilų, tai nusipirkęs jį sveikatos departam e n t o
tuoj parduok, ir keliolika 
šimtų dolerių patys tau į 
kišenę įlys.

—Ne taip greitai, tėve.

vis- 37,5%, 1930 metais 21%, 
1950 metais 11,6% ir 1957 
metais 9,4%. Numatoma,

mos spalgenų dirvos, yra ir išpardavė žmonėms nuo- kad 1975 metais žemės ū 
pavojingi sveikatai. Spal- ,dais aplaistytas spalgenas.

valdininkų paskelbė, kad 
nuodai, kuriais yra laisto-

vištidę paruošia per metus.

šis reikalas yra sutvarkytas, genų augintojai tuojau pa-1 Tai matai, tėve, ką reiškia 
kad nusipirkęs mašiną išsi- kėlė triukšmą, kad tas ken-!kapitalistinė santvarka. Dėl 
mokėjimui, negalėsi j o s kia jų bizniui. Jiems ne- to socialdemokratai ir rei- 
parduoti, iki pilna.! jos ne- svarbu, kad nuo tų nuodų kalauja tokią santvarką pa- 
išmokėsi. numirs vienas kitas žmo- naikinti.

—Ar tai reikia kaneč iš- gus; bet svarbu, kad biznis' —Olrait, Maiki, Ameri- 
mokėti? nenukentėtų. Jie pagrasino koje neužilgo bus rinkimai,

—Suprantama, tėve; juk net skųsti valdžią ir reika- tai bus. geras čenčius iA 
pardavėjas turi gauti pil- lauti atlyginimo už nuosto- rinkti geresnę valdžią. Už 
ną vertę. liūs, noi-s tie nuostoliai dar kurią partiją tu patartum

—O kaip jis gaus pilną nebuvo niekam žinomi. Ir man balsuoti: už demokra- 
vertę, jeigu aš jo mašiną Washingtono valdžia, užuot tus, ar republikonus? 
sudaužysiu ir pats užsimu- juos nubaudus už žmonių —Abi partijos yra kapi
niu? • nuodijimą, išmetė jiems be- talistinės, tėve. Jos pešasi

—Pardavėjas, tėve, mo- ne pusantro milior.o dolerių tik už vietas valdžioje, bet 
ka apsaugoti savo pinigus atlyginimo nežinia už ką. principe skirtumo 
ir nuo tokio atsitikimo. Jie paėmė ir tuos pinigus, nėra.

kyje Amerikoje bedirbs 
visų dirbančiųjų 5%. Nė 
vienas pramoningųjų kraš
tų pasaulyje nerodo tokio 
skuboto “kaimiečių” bėgi
mo į miestus, kaip Ameri
ka, ir bėga mažasis farme- 
ris, tiksliau tariant jo vai
kai.

Pasikeitė Amerikos “ar
tojo” tipas. Šių dienų jos 
mažasis farmeris turi na-! 
mie įsirengęs visus patogu-' 
mus, turi telefoną ir auto
mobilį, turi visas reikalin

dinant piliečius masiniu te
roru buvo duota aiškiai su- ______
prasti, kad vienintelis ke- j^as tu,.į Lietuvių socialis- 
has išlikti gyviems yra jai- tu liaudininku partijos 

programą, išleistą Petrapily, 
rodos, 1917 metais, prašom 
paskolinti. Pasinaudoję tuoj 
gražinsime.

suoti už jų pasiūlytą kandi
datų sąrašą, bučiuoti batus 
okupantams ir garbinti jų 
vadus, jų santvarką ir die

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviilcas angliškas žo* 
gas mašinas, skaito laikraš- dynas, paruošė Vilius Pete- 

tarp jų tį anksčiau, kaip pasimels- raitis, 586 puslapiai, karna virti Staliną . . .
damas, ir seka pasaulinę t$7.00, ' įdomiausia, kad tas areš-

PRAŠOME PASKOLINTI

“Keleivio” redakcija
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LAIMINGAS VEIDAS turėti galvoje toms, kurios mai ir aiškiai, 
yra susirūpinusios dieta, j Sekti, ar nemurmi zo-

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys'

Balaišienė pasitarė su Ona ir abiem Gražuliais, kad 
reiktų Juozui daugiau pagelbėti krautuvėje. Ji aiškino 
Jonui:

Reikia gi žmogui padėti. Visko pats negali padaryti, 
o pradžioje gyvenimo negi gali pagelbininkus pasisam
dyti. Taigi nori viską pats padaryti. Bet žmogus gali ga
lą gauti dieną ir naktį dirbdamas. Reikia gelbėti. Gi ne
svetimas—jūsų sesers vyras.

—Tai ko jis neprašo,—atšovė Jonas,—žinai aš viso
kiais reikalais užsiėmęs, bet padėti gal ir reikia. Jurgis 
gi dažnai jam padeda . . .

—Tai mat Jurgis padeda, bet prie žmonių tu paslan
kesnis. Galėtum daugiau pagelbėti . . .

Po to pasišnekėjimo ir pasitarimų Jonas ėmė laiks 
nuo laiko pagelbėti krautuvėje, o Jurgis sukilnodavo pre
kes, sudarė naujas lentynas ir pasidarė tikiu sandėlinin
ku. Jam tas darbas tiko ir parėjęs iš darbo praleisdavo 
beveik visą laiką krautuvėje. Nė vienas nelaukė atlygi
nimo. Gi pradžia gyvenimo. Reikia svainiui pagelbėti. 
Reikalai pamažu krautuvėj tvarkėsi. Per koki pusmetį 
visi apsiprato ir atrodė atsikratė baimės, kad galės pra
žūti su neišmokėtu turtu.. Kartą sekmadienį, aptvarkius 
krautuvę, Juozas išėmė dolerių pundą ir padavė Jurgiui:

—Tai, mat, broli, noi-iu skolą grąžinti. Dėkui, kad 
paskolinai, nors ir beveik neprisiėjo daug naudoti. Bet 
kai buvo “zopastas.” tai saugiau atrodė. Dabar atrodo, 
kad jau galėsiu • išsiversti. Daug man padėjai, tai kiek 1 
aš būsiu už darbą skolingas? . .

Jurgiui, lyg kas būtų peiliu širdin smogęs. Jis pagel
bėjo lyg į talką giminei ateidamas. Dirbo kiek galėjo ir 
pinigus skolino. Kaž kaip įprato žiūrėti, lyg tai būtų jų 
bendras turtas. Gal būti gilumoje širdies tikėjosi būti; 
dalininku, nors nieko apie tai nebuvo kalbėta. Taigi 
toks staigus pinigų grąžinimas ir pasiūlymas užmokes-

> nio už darbą jam kartumu gerklėj sustojo.
—Nei tu mane samdei, nei tu man esi skolingas! Pa- 

gelbėjau kiek galėjau. Pinigu man nebuvo reikalinga, 
bet jei tau atlieka, tai tegu bus pas mane. Pasiėmė pi
nigus ir išėjo iš krautuvės. Nuėjęs į savo lovą atsigulė 
ir ėmė galvoti. Taigi jie su Jonu norėjo parsitraukti 
Magdutę, kad jiems valgyti virtų. Atvažiavo Ona. Per- 
jauna buvo šeimininkauti. Bet . . . mat, ištekėjo už Pa
lubio ir mes jiems broliškai viskuo padėjom. O dabar 
kas? . . Mes pas Juozą burdingieriais esame. Jis savi
ninkas, man siūlo už darbą kiek atlyginti . . . Pinigus 
grąžina, už paskolą dėkoja, kurt jam nelabai reikalinga 
buvusi. O kam ėmei, kad nereikalinga buvo? . . O iš ki
tos pusės aš pats kvailas buvau. Kam man čia reikėjo 
kištis. Tegul būtų pats tvarkęsis. Negi aš jam dabar ga
liu ką sakyti? . . Viską pergalvojęs Jurgis užmigo ir iš 
ryto atsikėlė ramesnis, nors kartėlis širdyje ir nepraėjo. 
Bet nutarė jokio nepasitenkinimo neparodyti. Atvirkš
čiai jis ir toliau dar kiek pagelbės krautuvėje, kad Juo
zas nepastebėtų staigios permainos jo širdyje. Tačiau 
jis dabai kitaip tvarkys savo reikalus. Iš darbo parėjęs 
pranešė Jonui:

—Juozas man grąžino paskolą. Matyti, jam dau
giau nereikia.

—Žadėjo ir man grąžinti. Nors mano ten nedaug ir 
buvo. Matyt, kad galės tvarkytis. Prekyba gerai eina,— 
aiškino Jonas, bet atrodė, kad apie krautuvę ir Juozą 
visai negalvoja.

Jurgis pasižiūrėjo į savo brolį ir nutarė nieko jam 
nesakyti apie nusivylimą. “Jam kiti reikalai galvoje, 
jis dėl pinigų ir dėl turto visada buvo lengvapėdis. Tai 
kam čia jam aiškinti. Tesižino” mąstė.

Tačiau nuo to laiko Jurgis vis mažiau ir mažiau 
ėmė dirbti krautuvėje, o dažniau išvažiuodavo dviračiu 
į užmiestį ir farmas. Ten laukuose jis giliau atsikvėpda
vo. Žiūrėdavo į paukščius ir miško gyvuliukus ir širdis 
romumu apsaldavo. Stebėjo besiganančius galvijus, ap
žiūrinėjo naujas vištidės ir besitriusiančius ūkininkus 
ir daržininkus. Grįždavo į miestą dvasiniai pasilsėjęs. 
Tačiau nesiryžo nei ūkyje darbo ieškoti, nei pačiam mė
ginti ūkininkauti. Tačiau vieną kartą pastebėjo, takais 
dviračiu važiuodamas, iškabą “for sale;” susenęs namas 
ir daržinikė buvo kiek įkalniau, bet aplinkui krūmai 
ir toliau žemos vietos.

—Žemė prasta,—pagalvojo,—kalniukas prie smėlio,! 
o pakalnėje pelkės. Ką gi veiktum tokioj vietoj. O ka-1 
žin kiek ir nori?—Ir dėl smalsumo užsirašė agento adre
są.—Kai žinosiu kainą, galima bus kitų vietų kainas pa
lyginti,—pagalvojo.

Kitą dieną pasiklausė kainos ir buvo nustebęs jos 
žeraumu. Jis galėtų nupirkti giynais be jokių “mortgi-

IS VISŲ GRAŽIAUSIA

Linda Bement iš Salt Lake City, Utah, išrinkta Jungti
niu Amerikos Valstybių gražuole. Ji trečia iš kairės, o 

kitos jos palydovės.

Mūsų mintys ir jausmai kurios linkusios storėti. Kandžius? Vėl kartojame, kad 
atsiliepia ir veide. Mes vi- lorijos, energija pavirtusios, Įtik aiški kalba patraukia 
sos pažįstame moterų, ku- neapsunkins mūsų organiz- dėmesį
rios jaunyste dvelkia. Tai mo, dėl to svarų nepadidės, 
yra jaunos dvasios vaisius,
kuris atspindi veido iš
raiškoj.

Mes negalime paslėpti 
savo minčių, kaip negalime 
paslėpti ir savo darbų. Ža- jusios, kaip svarbu turėti 
vus veidas turi tokius bruo- malonų balsą? Ar žinome, 
žus, kurie liudija laimę ir kad balsas yra lyg žavumo 
;yra griežtai skirtingi nuo pasportas? 
i tų, kuriuos įspaudžia nepa-| Sakysim, moteris gali 
sitenkimmas, įtampa, . būti patraukti akiai, bet jei 
minimas, pavydas ir ben-jog balsas yra nemalonus 
•drai bloga nuotaika. Blo- • ausiai kiti to negali pakęs- 
gos mintys ir jausmai mūsų į. tokia moteris ju akvse 
širdį ir veido išraišką ga-Įpradeda blukti, 
dina, o kūrybingos mintys | T(> d-j kiekviena moteris

• — • 1 • • v | turėtų rūpintis savo baisa Įveikia ir musų veido įsrais-,^^ ^„gtis, kad jis 
būtų malonesnis.

Visų pirma reikia

MALONUS BALSAS

Ar mes esame pagalvo-

Ar jūsų balsas gyvas ir 
raiškus? Tik gyvas ir dai
nuojantis balsas giliai įs
menga į ausį.

Jei taip balsiai skaityda
ma kreipsi įsavo balsą dė
mesį ir stengsis jį taisyti, 
gali pasiekti gražių vaisių— 
balsas skambės daug ma
loniau, patraukliau.

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės gerą 
draugą.

RYTO DAINA

Kiek daug ramių žmonių 
Šaligatviais praeina,
Ir kiek puikių namų 
Pradėjo ryto daina.
Visur pakeltos vėliavos,
Langai plačiai atidaryti,
Visur vingiuoti vasaros keliai 
Jungtuvių perlais nubarstyti.
Kaip gera būti ir dainuot,
Kur pritaria varnėnai is žiogeliai 
Kur stiebias pumpurai —
Kur saulė dygti ir žydėti kelia.

Stasys Santvaras

KONVENCIJOS NAUDINGAS PAPUOŠALAS

ką.
Nereikia čia nė kalbėti, 

kad mūsų “surūgusi” nuo
taika ir juodos mintys la
bai žalingos sveikatai. Pas
kutiniuoju metu gydytojai 
kaip tiktai šitą reikalą pa
brėžia.

Ar nėra žinoma, kad iš
sigandus žmogui, kaip sa
koma, kojas atima, kad la
bai supykęs žmogus prade
da drebėti, kad kokia nors 
nelaimė gali išvesti iš 
dvasinės pusiausvyros. Su
sijaudinimas pagreitina šir
dies veikimą, padidina pra
kaitavimą, gali net paveik
ti kraujo spaudimą. Ilgai 
gyvenant dvasinės įtampos 
stovyje, pagreiti niamas 
priešlaikinis susenėjim a s. 
Neabejotina, kad tai yra ir 
daugelio chroniškų ligų 

{šaltinis.
To dėl, jei mes rimčiau 

susirūpintume savo sveikata 
ir grožiu, tai daugiau dėme
sio kreiptume į tai, kad kuo 
mažiau mumyse būtų niū
rių minčių ir nemalonių 
jausmų.

Tų nelaimingų minčių 
ir jausmu visai išvengti 
mes negalime, bet norėda
mos nuo daugelio jų galė
tume atsikratyti, jei pas
tangų darytume. Svarbiau
sia nereikia leisti joms mū
sų širdyje ir galvoje įsigy
venti, ko greičiau jas vy
kime lauk ir stenkimės jas 
pakeisti šviesiomis, kūry
bingomis mintimis ir lai
me tryštančiais jausmais. 
Reikia tik daugiau ar ma 
žiau valią įtempti.

VALGYKIME
PUSRYČIUS

40SŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

susi
rūpinti savo balsu, reikia į 
jį daugiau dėmesio kreipti. 
Geriausia balsiai skaityti ir 
pačiai įsiklausyti į savo 
balsą. Jis turi skambėti že-

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland
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{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir {domiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

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

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 4C4 psi., kaina.__ $6.00

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

I5i { J'KmEITĮ. K. Žuko i- 
domūs atsiminima:, 477 psl. kai
na ........................................ $5.00.

PASAULIO T IETUVTŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

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. I.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 ••si., 
kaina ........................................ $5.00.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina................... 'o Cnt.
MARLBOROT’GU'S I.ITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inki-r.ė, ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14* 
psl., kaina ........................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausiniams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. 
kieti viršeliai Kaira...........$5.00

Viršuje Penny Reinsh laiko demokratu konvencijos įv
airius ženklelius, apačioje trys iš daugiau ne 200 
gražią mergaičių, kurios nurodinėjo vietas ir teikė ki

tokias informacijas.

čių.” Dar kartą nuvažiavo ir apėjo iš visų pusių žemę ir 
apylinkę. Geras kelias buvo nepertoliausiai. Namas 
kad ir senas, bet sutaisytinas. Žemė prasta, ką tu čia veik
si?—vėl pagalvojo. Ir staiga jis prisiminė, kad kartą už 
Franklino takais bevažiuodamas buvo užtikęs didelę 
“smardalynę,” kur krūmuose kaž kas kiaules augino. 
Labai jau priklas reikalas jam tada atrodė. Suvežą vi
sokius “svilus” ėdalui ir viskas prasmirdę buvo. O ka
žin koks pelnas iš to būna?—mintis galvoje šoko.

—Aš tuo neužsiimsiu. Bet čia kaina tikrai pigi. Gal 
reiktų pirkti ir tegul būna. Aptaisysiu namus, iškirsiu 
kai kuriuos krūmus ir gal su pelnu parduosiu. Pinigai 
vistiek guli, laiko vakarais ir savaitgaliais turiu, tai tu
rėsiu užsiėmimą. O kad dar kiek nuderėti? . .

Jurgis ir vėl nuėjo pas agentą. Abu apžiūrėjo rube- 
žius. Prastos žemės buvo 15 akrų. Nors užkampis, bet 
nuo kelio netoli ir miestą įmanoma greit pasiekti. Nu
siderėjęs kainą, Jurgis nupirko “vietą.” Bet namiškiams 
nei žodžio apie tai neprasitarė. Ir įprašė Balvocių suda
ryti dokumentus, bet niekam nesakyti.

(Bus daugiau)

Automobilis ar kuri kita 
mašina nesisuks, jei jai 
neduosi kuro, jos iš anksto 
“nepamaitinsi”. Mūsų or
ganizmas yra labai jautri 
ir sudėtinga mašina, o mes 
dažnai nė nepalvojame, 
kad ir ji negali be tinkamo’ 
“kuro” veikti.

Kiekvienas mūsų darbas 
yra jėgų aikvojimas, toms 
jėgoms mūsų organizme 
sukaupti reikia “kuro’', 
“tepalo”, o mes ar ne daž
nai pamirštame tą ir orga
nizmui ničnieko nedavę ar
ba labai mažai tedavę, jį 
paleidžiame veikti.

Ar nedažna mūsų rytą 
metą vos kavos puodeli te- 
išgėrusi it beveik nieko 
neužkandusi pradeda dar
bą.

Taip daryti yra labai ne
išmintinga ir žalinga, taip 
pat kaip neištepus mašinos 
—paleisti jai suktis. Svei
katos žinovai sako, kad 
pusryčiams reikėtų suvalgy
ti ketvirdalį visos dienos 
maisto. Tie patys žinovai 
sako, kad rytą metą suvar
totos kalorijos g r e ičiau 
pavirs energija. Tas svarbu

NEMUNO SŪNŪS. Ančriau* Valec
ko romanas iš 1535 retu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Firma dali* 3^0 
psl. Kaina........ ........................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau* Valu«- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ..............................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ......................$8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina...........JČ.00

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina .................................... 59 Cnt.

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

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

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

KODĖL AŠ NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY- 
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ........................... $4.00

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

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

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kair.a .. $2.00

BARABAS. Paer lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................ $2.25

ŽEMAITES RAŠTAI. 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 pasla
ptį). 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 vaigių receptų, 
132 puslapiai, kaina................$1.25

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

A KISS IN THE DARK. .1. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.09, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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

SOCIALDEMOKRATIJA II? BOI- 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt

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

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl.', kaina........... 25 Cnt

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybes, 80 psl., kaina .. $1.00

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ........................,.......... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadw*j —So. Boston, Mass.
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DIDMIESČIŲ ŪKUOSE
Kasdien žmogus suvalgo draudžiantį Londone degin- 

apie 3 svaras sviesto, isge- ti anglis), o 1306 metais Šio 
ria apie 2 kvortas vandens, įstatymo pažeidėjas buvo 
o kiek jam reikia oro? Apie nubaustas mirtimi. Tačiau 
o,8 kubinio metro (28 kub. devynioliktajame amžiuje, 
pėdos), matuojant svorio augant pramonei, mažai 
vienetais, apie 3 svarus. jbeatsižvelgta į oro Svarumo

Pasiūlykite žmogui drum- išsaugojimą, 
zlino vandens—negers, ne-} Negalima pasakyti, kad 
švarų maistą—nevalgys, ta- ir šiandien su tuo būtų taip 
čiau kiek ntažai dėmesio ^kovojama, kaip šių dienų 
tekreipiama • (bent taip bu- mokslas reikalauja ir tech- 
vo palyginti nesenais lai-.nika sugeba. Mat, kiekvie- 
kais) į oro švarumą. (na apsaugos priemonė iš-

Kas užteršia orą? J tą kaštinga, to dėl pramoni- 
klausimą galima statistikos ninkai vengia daryti tokius 
duomenimis atsakytu Pa- įrengimus, kurie apsaugotų, 
vyzdžiui Londone kasmet kad jų įmonės ko mažiau-, 
sudeginama 200 milionų to- šia orą užterštų. Ir valdžia 
nų anglies ir 20 milionų su tuo nekovoja taip, kaip: 
tonų naftos. Kasmet į mies- reikėtų ir galėtų, 
to atmosferą patenka: | Keista, kad ir patys žmo

2,1 miliono tonų dūmų ir nės nesupranta oro švarumo 
suodžių; reikšmės. Nežinau, ar visur,
dubr mihOn° t<>nU Sier06 ^lis^e^ia ^oki^aUna-i^1®1“1^ Z°8ė’ JoD° Laury'.travo gražuolių konteste, ku- ghe, Pa., pas savo gimines, 
dujų’ gensaegma visokias auna-'naičk> 4uktė striūpų įvyks 7 d Ro_ 0 f Bostoną atvyko pakeKui

DAR 8{ TĄ Id NE LAIMĖS IŠGELBĖJO

Atlante 15 mylių nuo Bernegat, N. J„ ra stas sudužęs ir nuskendęs vienas iš ce
pelinų rūčiec lėktuvą (lengvesnių ui orą). Jis tarnavo kaip radaro stotis. 17 jguioa 
narių nuskendo, 1 mirė vežamas į ligoniu ę, gyvi išliko tik trys. čia matome iėktpve 
buvusio radaro įrengimus, kurie buvo iš traukti iš vandens ir pakrauti pakraščių 
apsaugos laive “Agassiz.”

24 milionai tonų smalkių, tas, kurios degdamos ne tik val 
Visos tos medžiagos yra biaunj_ kvapą, bet ir dūmus Aleksandras ir

degimo liekanos, ir didelis skleidžia ir vadinam, pade- Raikauskienė nurijo,
jų kiekis, patekęs į žmo-įda ir taip jau fabrikų, ų. RaJknuskaitė Aldona.,
gaus organizmą, gali sukel^tomobilių sugadintą miesto Stasys . Vaidevutis,
ti rimtų, visų pirma kvėpa-.orą dar labiau suteršti. ‘
vimo takų susirgimų. 1 z R. M.

Nėra reikalo minėti skai- J
čius, kiek kuriame mieste i 
besivystanti pramonė išme-| 
ta orą užteršiančių medžią-' 
gų, pakanka pasakyti, kad Brotkauskienė 
visur jos sukelia pavojų Švenčionių, 
žmonių sveikatai ir gyvy- Burba Pranas, 
bej ’ Čeponis Vincas.

Oro užteršimas, pramo- Gudelis Antanas, 
ninio perversmo apyaušryje Keniausis, Aleksas ir Juocas. 
tesukėlęs tik nedidelę grė- Kiekšė Povilas iš Stipinų kai- 
smę, dabar virto rimta vi- mo’ Joniškėlio vals. 
suomenine, nelaime. Mies- Klupėienė Genė. 
tuose lietaus vanduo užter- Ma ražas Mykolas, 
šiamas dar ore; pelenai ir Mileris Stasys, 
kitos .kietos dalelytės be Bacevičiūtė-Root, Tony, Boles- 
paliovos krinta ant žemės, ^ovo duktė, iš Raseinių, gyve- 
prasiskverbia į butus, ap- nusi Oneonta, N. Y. 
limpa sienas, lubas, baldus, Bupšlaukis, Kazimieras ir Vin- 
įsigeria į drabužius, odą, Joontas, Juozapato sūnus, 
plaučius. Priemaišos, esan- Serapinas Antanas, Mikalojaus 
čios atmosferoj, pagreitina 'sūnus.
metalų rūdijimą, pastatų Sukadelskienė - Bužinskaitė Te- 
irimą, trakdto normaliai Į1*8® ir Sukadelskas Pranas.

Suminckienė-Tamošaitytė Ame- 
lė, Silvestro duktė, iš Nemak-

augti ąugalams, nuo jų di
dėja mikrobų skaičius, ma
žėja žmogaus organizmo 
atsparumas ligoms.

Tyrimai parodė, kad yra 
du pagrindiniai užteršimo

Konsulatas įieško
Pranciška iš

Stasio sūnus, giin. 1923 m.
' Šeškevičius Jeronimas, Vlado 
sūnus iš Kriuklių km. Kaniavos 

,val. Lydos apskr.
jUsonis Mykolas Igno sūnus, gy
venęs Dumblių km. Taujėnų 
valsčiuje.

. Vitkauskas Aleksandras kil. iš•
Kražių vai. ir jo sūnūs Jonas 
ir Petras, gimę Amerikoje.
| Ieškomieji arba apie j nos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA«y - -M.<1 wesx &x*na otrcei 
New York 24, N. Y.

Vietin es žinios
Komunizmų reikia šiandien 
sulaikyti, ryt gali būti vėlu

F. Prakapaitė—posto
gražuole

Legionierių St. Dariaus 
Posto gegužinėj praeitą 
sekmadienį iš 8 varžovių 
“Darius Posto gražuole” iš
rinkta Felicija Prakapaitė iš

Maistas, vaistai ir kiti dalykai siun
čiami į Rusijų ir kitus kraštus už ge. 
tezinės uždangos.

A. Montvill
22 Coulson Avė., (Rathgar) 
Dublin, Ireland (30

DĖMESIO VISIEMS
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ščių.

Balčiūnienė Valerija, gyvenusi 
836 W. Cullerton St., Chicagoj.

tipai: stiprus, didelės kon-Į80^5^ Stasys/Bogus Stanley.
cėntracijos oro užteršimas |Gui«* Jonas kilęs is Šiaulių, ap. -į* organizatorių kaltė. 
Jr paprasti kasdieniniai j Jankutė Marija, Antano ir Ma- °r g
miesto suodžiai. Ypač pa- /'i08 Liaudanskaitės Jankų dūk- The American Institute, 
vojingas pirmasis. Nuodin-|^®’ Papilėje, buvo Kemp-
gi rūkai, trankantieji keletą ltene ir našlaičių stovykloje Vo-, 
dienų, gali baigtis daugelio kietijoje.
žmonių apnuodijimu 
Kenkia ir kasdieninis ne
didelės koncentracijos oro 
užteršimas — miesto suo
džiai, dulkės.
Chroniškas bronchitas ir 
plaučių vėžys, taip plačiai 
plintantieji ypač miestuose, 
be abejonės, gera dalimi 
yra užteršto oro vaisius.

Jasiukaitis Juozas, Mykolo sū
nus, gim. Panevėžyje 1922 m. 
gruodžio mėn.
Jasinskienė Stepanija.
Kursonis Boleslovas, Jono sūn. 
Latonas Juozas Martyno sūn. 
Macijauskas Julius Henriko sū
nus, kil. iš Švėkšnos, Kretingos 
apskr.
Margevičius Juozas, Martyno 

gyveno Philadelphijoj,Kova su oro užteršimu ?ūnus» 
yra neatidėliotinas reikalas. ,Pa-
Šis klausimas nėra naujas. |P*ckakūnas Jonas-Juozas, gyve- 
Dar 1273 m. Anglijos par- Kaune ir Schwandorfe, Vo- 
lamentąs priėmė įstatymą, kietijoje.

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS 
Garsiame CAPE COD—OSTERVILLE. Mass., kurorte, oris 
atviro Atlanto Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje 
lietuviškoje vasarvietės viloje

ma it nn AliAUDRONE
87 EAST BAY ROAD. OSTERVILLE. CAPE COD, MASS. 

TEL. GA &A425
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų 
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros 
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus 
patarnavimas. ___

VILA JAU ATIDARYTA
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija Jansonai maloniai 
kviečia atvykti. Kreiptis:

ANDRONt-JANSONAS 87 East Bay Road 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Naujas Telefonas: GArden 8*8428

Kiekvienam reikalinga gydyti pleis- 
nnKia reuctja raaKapane IS:kanas ir plaukų slinkimų, kolei dar 

zOAO Vi/vh+L nesi plikas. MOTERIMS ir VYRAMSSo. Bostono (802 Elghth jKeria£siai gelbsti tie patys vaistai 
išlydydami PLEISKANAS. PLAU
KŲ SLINKIMĄ ir GALVOS NIEžE- 
JIMĄ. Anksčiau kurie buvo ir nepa
gydomi, su tais vaistais daugelis iš
sigydė.
Gerbiamieji, patyrę tų vaistų geru
me, patarkite giminėms, kaimynams 
ir pažįstamiems.
Pagal užsakymą prisiunčiame paštu 
apdėtu mokesčiu.
Tų vaistų galite gauti tik mūsų vai
stinėje:
BREIVE aad SON DRUGSTORE 
2458 W. 69th Street. Chicago 29, UL

Bt.) Gegužinėn prisirinko 
tiek svečių, kiek posto va
das E. Ketvirtis tikėjosi— 
daug šimtų . Gegužinės pro
grama buvo labai įvairi, 
įspūdingai paminėti lakū
nai didvyyi iai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, dai
navo komp. J. Gaidelio va- 
dvaujamas choras.

J gegužinę buvo atvy
kęs ir kalbėjo Mass. valsti
jos sekr. Joseh Ward, de
mokratų kandidatas į gu
bernatorius.

Jieskojimai

muvos Parke, Brocktone. savo kaimyno ir giminaičio 
Užsiregistravo p. Elaine St. Griganavičius aplanky- 
Mary Mikalonis. Dar yra ti. Svečias papasakojo įdo- 
laiko užsirašyti pas Mrs. mių dalykų iš Montrealio 
Minkus, 502 E. Broadway, lietuvių gyvenimo, nusipir- 
Co. Bostone. Gali registruo- ko knygų ir paliko Maikio 
tis netekėjusios lietuvaitės Tėvui kanadišką penkinę 
nuo 16 metų amžiaus. dovanų, o rūkančius pavai- 

Užsirašymas į varžytynes šino kanadiškomis cigaretė- 
dėl titulo “Miss Lithuania mis.
of N. E.” nieko nekainuoja, I J. Tumas Kanadon atvy- 
o laimėtoja gaus visokių do- /ko prieš virš 30 metų, kurį 
vanų. (laiką gyveno Kanados va-

Radijo pikniko programa karinėj dalyj, bet jau dabar 
bus įdomi, o be to bus viso-' daug metų kaip gyvena 
kių dovanų tiems, kurie tu- ‘ rytuose—Montrealyj.
rėš laimės. Dovanų bus ir su --------------------------
įžangos biletais. Kariško* statybos

Pasekite pp. Minkų radi- ---------
jo programą dėl daugiau Prezidentas Eizenhoweris 
žinių apie pikniką ir jame ’ pasirašė įstatymą, kuriuo 
duodamas dovanas.

Ai, Jonas Moizė, ieškau savo brolio 
Jgnaco Moizės. 1912 metais jis gy
veno Baltimorėj, Md., o dabar niži- 
nia kur. Jis pats ar jo likimą žinan
tieji, atsiliepkite adresu:

Jonas Moiže
679 No. llth St,
Philadelphia 23. Pa.

(31

Ieškau Justino Šidlausko iš Šiaulėnų 
parap. 1915 nat gyvenome drauge 
Wab*ah viešbutyje Chicagoje, pas
kui Gary, Ind. 1928 m. jis gyveno 
Chicagoje apie Monroe ir Halsted. 
Jis pats ar jį žinantieji atsiliepkite:

F. J. D.
4607 Dosmshire Dr.,
Paima 34, Ohio

PARDUODAMI NAMAI

Naujas (4 metų) namas, 5 kamb^ 
vonia, elektra, 1 akro žemės, ga
ražas 2 mašinom arba dirbtutė, 10 
mylių nuo Ithaca, N. Y. Kaina $5.500

Mrs. Mary Lasky
R. D. No. 1 (29
Brooktondale, N. Y.

Vedybos

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reika. 
angas ramus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—GatervU- 
le Manor—-Jūs rasite ramų maloa* 
poilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laip
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
naudojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio svarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to 
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta, už kurių atskirai mokėti nereikia. 
Mūsų vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su kitomis pana
šiomis vasarvietėmis, todėl tikime, 
kad Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus—Cape Cod Oster
ville Manor vasarvieteje.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
mumis ir pranešite, kuriuo metu ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe
turėtumėte jokio rūpesčio ir galėtu
mėte visų atostogų metų skirti poil
siui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokiu 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
tšiais adresais.

Osterville Manor. Ine. 
Osterville—Cape Cod. Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočias 

fSkelb.)

•u
• I

Rep.

Lankėsi Jonas Tumas

kariškoms statyboms per 
12 mėnesių skiriama 994 
milionai dolerių, iš tos su- 

;mos beveik tenka tos rū
šies statyboms Massachu-

Vadybų tikslu noriu susipažinti su 
lietuve moterimi. Vienam sunku gy
venti, o pas mus nėra lietuvių. At
sakysiu j rimtus laiškus. Rašykit:
? John Zig (29

4927 West Commeree St.
San Antonio, Texas

Pereitą ketvirtadienį mū-setts valstijoje: Ft. Devens 
sų įstaigoje lankėsi iš Mont- $2,157,000, Watertown ar- 

Tai liepos 17 d. susirinki- realio Senas Keleivio skai- senalui $1,840,000, L. G. 
mo Pavergtųjų Tautų Sa- tytojas Jonas Tumas, kuris Hanscom Field $870,000, 
vaitės proga šūkis. Susirin- praleido atostogas Pittsbur- ir tt.
ko nepilna John Hancock 
salę. Kad susirinkimas ne
buvo toks gausus, koks ga
lėjo būti, buvo daug prie
žasčių.

Viena—karšta diena, ki-

pagalbon pasikvietęs pa
vergtųjų tautų atstovus. 
Nežinau kokie jo ryšiai bu
vo su kitomis tautomis, bet 
Su lietuviais jie vėlai teuž- 
megsti, to dėl nebuvo gali
ma reikalingu laiku lietuvių 
visuomenę painformuoti ir 
paraginti susirinkime daly
vauti. To dėl lietuvių maža 
tebuvo.

Žinoma, negalima pasa
kyti, kiek jų būtų buvę, jei 
iš jų daugiau būtų žinoję 
apie šį susirinkimą, nes tą 
dieną buvo net keli parengi
mai.

Susirinkime kalbėjo at
skirų tautų atstovai, ilges
nes kalbas pasakė kard. 
Cushingo atstovas pri. Phil- 
lip Kearney ir Herbert A. 
Philbrick, p a g a rsėjusios 
knygos “I led three lives” 
autorius.

Priimta rezoliucija, kuri 
•bus pasiųsta prez. Eisenho- 
weriui ir abiejų partiją kan
didatams į prezidento ir vi
ceprezidento vietas.

Susirinkimui vadovavo O.
Blumit^

ž—b

IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO

TRAKAI“
, prie ežero su valstybes tvarkomu pliažu, yra 
šią vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šsdtas 
dūžai. Valgį galima patiem gamintu ar gauti vietoje.1

J. Paknys Box 126 Thompson, Conn. 
Telefonas: WAInut 3-2836

99

Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1966 
knygą užsisako! įdėk Į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą 
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu, 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.“ Mano; 
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th St., Long lsland City 4, N. Y.

■

Dknr apb pilvu iIhį

Pereitą savaitę dar viena 
jauna lietuvaitė užairegia*

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, auaMja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir reihb ha- 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBkS APDRAUDA IKI $10,000.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA Dd $10,000 dsUmėlal 
Ir dvidešimčia: metą ypatingai naudinga jaunimui. Pa 10 ar 
20 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atel-

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMV 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 į mėnesį.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RA8T1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus fltt 
gilios eenatvie.

Daugbu žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse Uetuvią ko* 
lonijose ir 8LA Centro Rašykite tokio adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 
307 Wsst 30th Street, Nsw York 1, N. Y.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
vyrų apie 60-70 metų. Prašom rašy
ti: Mrs. NeŪie Ziamer

C/o Mary Lasky 
368 Grove School Rd., (30

' Brooktondale, N. Y.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
moterimi, mergina ar našle, 45-55 
pietų amžiaus. Aš isu nevedęs, 55 
metų, turiu 3 šeimų namus, atsaky
siu tik į rimtus laiškus. Prašom 
prisiųsti savo fotografijų. Rašyti: I

A. Knranauskas (30 1
713 E. Fifth St., I
So. Boston 27, Mass.

TRUKŽOLRS
Trukžoliu Šaknis 

nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
$3.00.
žemuogių Lapai 

nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėj usias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alezander’s 

395 Broadvvay 
South Boston 27,

Laukinių

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į

D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
kuriame dtsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite 
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!

Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos 
nakties. Klubo Valdyba

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

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

• Biznio kortelių
• Spauedintų vokų
• Laiškam* antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bot kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boaton 27, Maaa.

«
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Puslapis aštuntas

Vietines žinios
Verta atsiminti

Veila atsiminti, kad lie-
pos 31 d. bus Lietuvių Dar-Į Advokatė Zuzana Šal- 
bininkų Dr-jos 21 kuopos nienė sekmadienj išvyko j
gegužinė Ji bus neįprastoj, Filadelfiją dalyvauti Mote- - tokiu muziki
bet labai gražioj vietoj— terų Verslininkių ir Profe- ’ i&li,aviniml, ,aiava i(
Bemiee Gaire farmoj prie sionalių Klubų Federacijos 
North Easton. Ten bus gera konvencijoje. Ton konven- 
proga ne tik gražioj gamtoj cijon Massachusetts vals- 
pabūti, pasižmonėti, bet tijos 30 moterų klubų pa
bus galima ir smagiai pa- .siuntė 55 delegates ir visos 
šokti griežiant geram Tri- tos delegacijos pirmininke 
jų Karalių orkestrui. (yra adv. Zuzana Šalnienė.

Ta vieta šitaip suranda- ' Minėtos federacijos vy- 
ma: Važiuoti keliu 138, už riausias tikslas yra rūpintis 
trijų mylių nuo Stoughto- motei ų teisių pažanga ir 
no, privažiavus Ferdinands taika. Federacija turi apie 
Market, sukti dešinėn j 380,000 narių, ji priklauso 
Main St. ir už 1 mylios Tarptautinei Moterų Vers
tus North Easton. Čia vidų- lininkių ir Profesionalių 
riniu keliu prieš kalniuką Klubų Federacijai, kurios 
važiuoti iki Bay Road, ta- patarimais naudojasi Jung- 
da pasukti j kairę ir tiesiai tinių Tautų Moterų Teisių 
pateksite į gegužinės vietą. Komisija ii- Tarptautinė 

Kas savo mašinos neturi, Darbo Organizacija, 
nuveš autobusas nuo Lietu-
vių Piliečių Dr-jos, kuris Amerikiečiai apie 
išeis 1 vai. Mokestis ten ir L Vasyliūnų ir J. Gaidelį
atgal $1.50. i

"_________________ i Dabar Cambridge gyve-
_ _ - ,... „ pantis smuikininkas Izido-
Sugavo 3 geru* paukščiu* ^us Vasyliūnas birželio 29

~ .... d. Methuen Memorial Mu-
11 aeitą savaitę policija sjc jjap SU1 engė koncertą, 

Dorchestey užtiko .genj kurio programoje buvo trijų 
paukščių lizdą. Suimtas di kompozitorių 

žmogžudys Franlt Bolduc Juliaus GaideIio Walter 
is Rovbuiy kuns pernai :Kston John 
gruodžio 9 d. pabėgo is ^natas
\Valpole kalėjimo, Thomas
O’Keefe iš Peabody ir John 
Mashiuskas iš Roxbury. 
Ketviilasis tos gengės na
rys tuo metu nebuvo tame 
bute. Visi jie turi ilgą poli
cijos rekordą.

Ji Lisauskas—golfo 
čempionas

kos ir palyginti vieną kom 
pozitorių su kitu.

Nereikia nė sakyti, kad leivio skaitytojas, 
jos iš pradžių skambėjo 
nepaprastai. Bet smuikinin
kas ir jo akompaniatorius
taip įsigyvenę atliko kiek- , .. . o •
vieną gaidą, kiekvieną fra- Globė Parcel Service, 
•zę ir su tokiu įsijautimu 'kurios vedėjas yra J. Ado- 
perdavė nuotaiką ir pulsą monis, praneša siuntėjams, 
ritmišku derinimu, kad ir kad užpirktas didesnis kie- 
neįprasta muzika prabilo kis prekių dar pigesnėmis 
į klausytojus kiekvieno kū- kainomis negu iki šiol, ir jos 
rėjo savitumu ir stiliumi, bus parduodamos savikaina 

“Net ir giliai disonantiš- (norintieji galės patikrinti 
kai harmoningas Juliaus pirkimo sąskaitas), nes ši 
Gaidelio būdas kurti nesu- įstaiga nėra suinteresuota 
mažino jo romantiško me- turėti pelno iš parduodamų 
lodingumo, ir jo jausmingu- prekių.
mas nenuslopino kūrinio į Šiuo būdu siuntėjams su- 
minties. Aišku, kad tai yra sitaupys daug išlaidų. Gali- 
kompozitorius, kuris turi ma pasirinkti įvairių vilno- 
save išreikšti,—ir tą jis nių, rajano, taftos medžia- 

Mūsų Įstaigos bendradar- daro pajėgiai ir su apval- gų, import. impilams medž., 
bis Petras Būtėnas grįžo iš dyta technika.” odų, megztinių, itališkkų ki-
atostogų, kuinas praleido! (Toliau rašoma apie at- bmų lovoms užtiesalų, 
Bostone prie knygų ap-’ liktas Pistono ir Bavicchi skarelių ir kt
krauto stalo. sonatas.) (Skelb.) (—)

Jurgis Lisauskas iš Law- 
renc,e Mass., laimėjo Law- 
renco golfo mėgėjų čem
piono vardą. Vietos laikraš
tis tą faktą plačiai aprašė. 
Pažymėtina, kad J. Lisaus
kas yra ne tik geras golfo 
žaidėjas, bet jis turi ir gra
žų tenoro balsą.

Sveikina iž Wisconsino

Mūsų bendradarbis C. K. 
Braze, nuolat gyvenantis 
Miami, Fla., atsiuntė svei
kinimų iš Kenoshos, Wis., 
kur jis yra seniau gyvenęs. 
Ta proga jis žada lankytis 
Eockforde, ILL., ir kitur.

P. Būtėnas grįžo iš atostogų
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I

t
į
i

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BR0ADWAY 643-647 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12, CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

Per H praktikos metų įsigijo gerą vardą bei reputaciją sąžiningai ir greitai patarnaudama savo kli- 
ie-’tams. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėja* n ieko noprimoka.
kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS PIRMA »r įsitikinti didžiuliu pasirinkimu įvairiausių pre
kė.. taip pageidaujamu už geležinės uždangos. Parduodame 25—40'6 žemiau normalios kainos. 
VAISTAI užsakomi be jokių receptų, oro paštu pas iekia per 10—14 dienų.
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių.
Štai visa eilė standartinių siuntinių:

2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už........................... . ...............$29.00
Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams iri paltui už..............................    $39.00

3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t ik už .—_ ...................... ................................ $05.00
4. Pusvilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis ais priedais už....................  $40.00
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžiagos tik už..............................    $55.00
Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius.

Pagal naują iš INTOURIST gautą leidimą dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis, 
kaip antai: elektrinius lygintuvus, radi o aparatus, valytuvus, patefonus ir t. L Suinteresuotieji visais 
reikalais prašome kreiotis j

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC.
South Bostone, Mas*, ir Hartforde, Conn.
KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI DUOD AME VELTUI 1 PORA NYLONO KOJINIU 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki <5:3® 'ajandų vakare:, 
šeši sdirn iai- nuo 9 vai. rylo iki 4 vai. po pietų.

Z. Šalnienė vadovauja 
moterų delegacijai

i ka apie ta koncertąt J -—y _ Birutė ir Aldona Dum- 
rašo Lawrence Eagle-Tri- šaitės, gyv. Dorcestery, iš- 
bune liepos 5 d.: . skl ido atostogų į Virgin

“Atlikdamas tris šių die- salas (Greta Portoriko). 
nų Bostono kompozitorių Jos ten žada būti 2 savai- 
sonatas, p. Vasyliūnas ii- tęs.
jo talentingas sūnus suteikė j Birutė dirba slauge Me- 
nekasdieniškos progos pa- morial ligoninėj, o Aldona 
siklausyti modernios muzi- chemike Mass. General li-

“Kad tiek daug galima 
'pasakyti apie tuos naujus 
jkūrininius, yra maestro Va- 
syliūno nuopelnas. Kiaušy*

Maloniai pranešame savo 
ALTo skyrius Žalgirio klijentams ir visiems siunti- 

j tojai gali būti dėkingi už mūšio 550 inetų sukaktj nu- nių siuntėjams, kad dovanų 
suteiktą progą tiek daug tarė minėti lapkričio 27 d. 4 jardai medžiagos davimas 
smuiko muzikos pasiklausy- Minėjimas bus Lietuvių Pi- piatęsiamas iki šio mėnesio 

liečiu Draugijos naujoje sa- galo. Nesuspėjusieji iki šiol 
Įėję. Ijų gauti, dar turi progos.

Minėjime pakviestas kai- Mūsų adresas:

tl.
“Tas, kad Iz. Vasiliūnas 

savo koncertuose yra atli
kęs Vivaldi, Corelli, Mo- 
zarto, Beethoįveno, Griego 
ir moderniųjų kompozito-

niu išsilavinimu, laisva ir 
aukšta technika, tikrumu 
ir nuoširdumu, mano nuo
mone, turėjo nupelnyti jam 
muzikos daktaro laipsnį.”

Kaip sustiprinti 
lcutūrinę veiklą

Piaeitą penktadienį Lie
tuvių Bendruomenės Apy
linkės valdyba sušaukė vie
tos organizacijų atstovus 
pasitarti, kaip sustiprinti 
vietos kultūrinę veiklą. Da
lyvavo keliolika asmenų. 
Prieita išvada, kad naudin
ga būtų, jei organizacijos 
savo atstovus deleguotų į 
Bendruomenės Apylinkė s 
valdybą. Tuo būdu būtų 
galima derinti atskirų -drau
gijų veiklą ir ją veiksmin
giau paremti.

Kadangi dabar draugi
jos susirinkimų nedaro, tai 
jos prašomas savo atsto
vus atsiųsti ne vėliau kaip 
iki rugsėjo galo.

Dumšaitės išskrido į 
Virgin sala*

gonmėj.
Dumšaičių tėvas yra Ke-

PRANESIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime virus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvų ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomicinų, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuviškų vaistinę.
Sav. Emanuel K Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Vedėja- MYKOLAS GUPECKAS

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broad way. 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, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ!

Iš toliau šių.-kitę siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavf, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tek 

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

IŠTAIGA L’ETUriAKA. KREIPKITfiS LIETUVIUKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- 

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais nao
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vaL po pietų.

VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

KELEIVIS 450. BOSTON
Žalgirio mūšio minėjimas 

lapkričio 27 dieną

bėti istorijos profesorius 
daktaras St. Sužiedėlis iš 
New Yorko.

Santvarai ir Kirša grįžo

Elena ir Stasys Santvarai 
ir Faustas Kirša, dvi savai
tes vasaroję J. Kapočiaus 
vasarinėj Cape Cod, grižo į 
Bostoną.

Bronius Pošius, gyv. So. 
Pakalbinkim draugus ir Bostone, išvyko į Toronto 

kaimynu* užsisakyti “Kelei- savo tėvų aplankyti. Jis ten
vį.” Kaina metam* tik $4.00 žada pabūti porą savaičių.

Trans-Atlantic TraveI Service, Ine.
390 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8-8764

Kreipkitės kelionių ir atostogų į Europą ir kitus 
užjūrio kraštus reikalais. Parūpiname biletus lėktuvams, 
rezervacijas viešbučiuose ir atliekame kitus kelionai rei
kalingus patarnavimus. ,

Įstaigos vedėjas Jonas Adomonis

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Kadio Programa

V KOX. 1191 kil< eiklių 
Eram;n<hani, Mass.

Sekmadieniais 

nuo S iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks SL

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

TAUPYK DAUG $ $ $ $ J CSV KURO IŠLAIDOSE .<
Turėdamas gerą, automatišką aliej'aus pečių fburnerį) visiš- « 
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku <

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00 į
__ - - -- «
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI • 

“ 14 CENTŲ UŽ GALIONĄ i

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- PE1 č
tadieniais ŠAUKIT J
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš :
pagrindų.

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

I

i

3BUB3::-. stuKtan"

Dovanos pratęsiamos

359 Broadway,
So. Boston 27, Mas*.

Linkėdami viso geriausio, 
liekame pasiruošę patar
nauti

Gineral Parcel A TraveI 
Co., Ine.

Bostono Skyrius
(Skelb.)

B. Pošiu* išvyko į Toronto

Graži dovana ii Lietuvos

Elena Mozuraitienė, gyv. 
Dorchestery, iš Lietuvos 
gavo drobėj gražiai išsiūtą 
visą Lietuvos himno—Lie
tuva, tėvynė mūsų—tekstą.

Siuvykla ir Valykla
(Custom Tailor Shop & Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS
392 W. Broadway, So. Boston 

Telef. AN 8-2125
ATI DAKA ŠEŠTADIENIAIS ir 
KASDIEN IX) 5 VAL VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių,

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

llllIKHIIIIIIIIIIHUimillllMIIIIIIIIIIUIh

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone, 349 E 8th SL, išnuomo- 
amas butas iš 3 kamb. I-ame auk

ite. Tinka senesnei porai. Kreiptis 
ten pat 111-iame aukšte bet kada.'(30

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Dorchestery, 15 Vi Wendover SL, iš
nuomojamas butas 6 kamb. Visi pa
togumai, kieto medžio grindys. Gra
ži vieta. Kreiptis ten pat antrame 
aukšte arba telef. A V 2-0823. (29

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame. den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas. 
Apskaičiuojame iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerų darbų

KAIP TIK JUMS!
The Baltic Fud Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos kainos
® 24 valandų aptamavissss.
• 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame ”burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

iei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

.Draudžiame nuo polio, viso- 
Ikių kitokių ligų ir nuo nelai- 
| mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

£ Dažau ir Taisau J
t Namus iš lauko ir viduje.
> Lipdau popierius ir taisau* 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
medžiagą.

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

cmmn

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plttmbing—Heating—Gas—OI1 
I Garo Šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
io. Bostone, L ir 4th St. BAZ 
vYčlOJE pyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
ias laiko teologas A. JURA 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbt

Nr 29, Liepos 20, 1960
RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E.. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Teks AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Rcal Estate Brokeriai 

Namų, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (Insurance) namų, bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lemhertą
\ REALTOR 
597 E. Broadvvay 

South Bostone 
Saukit nuo 9 iki 7 vai. vai 

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

♦ TeL AV 2-4026

j Dr.John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road

Arti Upham's Cofnnr 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas J 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN $-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

I Nuo 9 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A.J.NAUAKSY ’
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

Office TeL AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
-^IEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius,, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Saviuiakas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumlieriams 
Visokie geležies daiktai


