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Ar Maskva Ieško Priekabes 
Karui Pradėti ?

Amerika Turi Įrodymų, Kad Rusai Nušovė Amerikos
Lėktuvų Visai Neteisėtai; Rusų Kabinėjimasis ir Ra

ketomis Barškinimas Kelia Įtarimų, Kad Jie 
Ieško Priekabės Karui Pradėti; Reik Budėti.

Ši pirmadienj Jungtinių 
Tautų saugumo taryboje 
buvo tęsiami ginčai dėl 
Amerikos lėktuvo nušovimo 
šiaurėje, Barenco jūrje.

Rusai sako, kad Ameri
kos lėktuvas skrido virš 
Sovietų Rusijos teritoiiali- 
nių vandenų, bet Amerikos 
vyriausybė tą griežtai užgin
čija ir sako, kad lėktuvas 
buvo numuštas virš tarptau
tinių vandenų ir rusai pa
pildė paprastą banditizmą 
užmušdami keturius Ameri
kos lakūnus ir paimdami du 
lakūnu j nelaisvę. ,

Amerikos atstovas Jung
tinių Tautų organizacijoj, 
H. C. Lodge sakė šį pirma
dienį, kad Amerika turiu..moksliškus prietarais, 
rie numušto lėktuvo kelią 
visą laiką sekė ir matė, kaip 
Alisai-bandė tą lėktuvų nu
valyti į rusų teritorialinius

Amerikonas Perka 
Visus Kongo Turtus

Kol didžiosios valstybės 
barėsi dėl Kongo tvarkymo 
ir dėl jos laisvės užtikrini
mo, vienas apsukrus ameri
konas biznierius susitarė su 
Kongo vyriausybės vadu 
nupirkti visu* Kongo vals
tybės turtu* ir juo* išnaudo
ti per 50 metų, -o mainai* 
ji», pažadėjo Kongo valsty
bei kurti .pramonę, .statyti 
mokyklas, tiesti kelius ir at
likti kitokius patarnavimus 
naujai valstybei.

Tas apsukrus ir iškalbin
gas amerikonas yra L. Ed- 
gar Detwiler, finansininkas, 
sakosi ėjęs lenktynių su ko
munistais, kurie siūlėsi nau
jai Kongo valdžiai padėti 
išnaudoti tos šalies gamtos 
turtus, bet amerikono pa
siūlymas buvo geresnis ir
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q Partija Laiko 
Konvenciją

Republikonų Partijos Konvencija Chicagoje Neduos Jo
kių Staigmenų; Rockefellerio šalininkai Agituoja, ’

Bet Nixono Laimėjimas Atrodo Tikras; Daug 
Spėliojimų Dėl Viceprezidento Kandidatūros.

vandenis, bet lėktuvas nuo n ,
rusų kovos lėktuvo išsisuko f’ L™™"1.1“ pneme amen-
ir skrido virš tarptautinių ko"° .
vandenų, kur jj rusii bandi- . Ame.'?.kona8' k“^ nup,r-
tiškai nušovė ir per akis ko "uI“n’ako k,^st?^?'^us
meluoia kad iie lėktuvą «amtos turtus’ 881(081 dlrt,es 

„a.™ “moraline” Amerikos
Amerikos ambasadomis 7nal^bes p?ra™a’- ° 

atkreipė dėmesį į rusų bars- A™**?8 ,a 111 į> asadonus
kinimį raketomis prie kie- Konf° ap!e nepa'
kvieni progos. Gaunasi įs- pra^, biąų suzmojo tik- 
pūdis, kad rasai ieško prie- ^J^kada, sutartis jau 
kabės pradėti atominį karą.
Atominių raketų turi ir 
Amerika, bet ji tomis rake
tomis nebarškina ir negąs
dina nieko, bet nišai be 
raketų barškinimo nebegali 
apie santykius su kitomis 
valstybėmis kalbėti.

Amerikos atstovas Jung
tinių Tautų organizacijoj 
pasiūlė, kad ginčą dėl nu
šauto lėktuvo aiškintų neša
liški ekspertai, kurie mok
sliškų priemonių pagalba 
pasakys, kur rusai Ameri
kos lėktuvą nušovė. O jeigu 
rusai nori, tai tą ginčą gali
ma perduoti ir tarptauti
niam teismui. Amerika pa
teiks įrodymus, kad rusai 
Amerikos lėktuvą nušovė 
neteisėtai ir todėl pasielgė 
banditiškai. Amerikos at
stovas pakartotinai reikala
vo, kad rusai tuoj pat pa
leistų du suimtus amerikie
čius lakūnus.

Amerikos atstovo kalba 
Jungtinių Tautų organizaci
joj sukėlė didelio susidomė
jimo. Sovietai yra pagauti 
už rankos ir visam pasau
liui parodyti kaip tarptau
tiniai banditai, kurie jūrose 
svetimus lėktuvus užpuola 
ir juos šaudo.

Ginčai JT organizacijoj 
dar tęsiasi ir nežinia kada 
bus einama prie balsavimo.
Amerikos argumentai pada
rė visiems didelio įspūdžio.
Rusų melai iškelti viešai j

buvo pasirašyta.
Dar nežinoma, ar Kongo 

valstybės parlamentas tokį 
nepaprastą susitarimą pa
tvirtins. Sutartį pasirašė P. 
Lumumba, bet vyriausybės 
vadas vienas negali visų sa
vo kraštų turtų parduoti be 
parlamento pritarimo.

“JIE ŠNIPINĖJA-

Čekų lėktuvai, skrisdami 
per Ispaniją į Gvinėją Afri
koje, mėgsta “nukrypti” 
nuo sutarto kelio ir lėkti 
virš Amerikos bazių tame 
krašte.

N. ROCKEFELLER

Greit bus žinoma, ar jis 
bus rcpubtikony partijos
kandidatas viceprezidento
vielai.

Polaris Raketa Jau Nixon-Rocky Sutarė Kuba Nusavina
Yra Išbandyta ReuuM. Platformą Daugiau Am. Turtų
-— • .! ‘ -— ---------

Jau keturi metai Amen- ’ Republik^eą-partijos nu- Kubos vyrauaybė pereitą 
ka tobulina “Polaris” rakė- matomas kandidatas R. M. savaitę nusavino dar kelias 

i tą, kūri leidžiama kietu ku- Nixon pereitą penktadieni amerikiečiams priklausan- 
‘ ra ir gali būti paleista iš ju- nuvyko į New Yorką pas čias dirbtuves ir, žinoma, 
idomų platformų—laivų, ge- gubernatorių N. Rockefelle- apie atlyginimą nėra nė kal- 
' ležinkelių, submarinų. rį ir per 8 valandas tarėsi su bos. Šį kartą Kubos vyriau- 

p ., ., , . juo dėl republikonų partijos sybė paėmė į savo rankas
ereitą savai ę vi pu- pjaįformos kelias cukraus dirbtuves

mosios o ans ra e °s u- Po pasitarimo guberrato- maždaug 75 milionų dolerių
V°i ^,.an °S WU\° rius Rockefeller paskelbė vertės. Laukiama, kad ir ki-
pa eis os iš eorge as - jęojcjo susitarimo jis ir tos cukraus dirbtuvės ir ki- 
mgton panerasio subman- priėjo. tokios įmonės, priklausan-no, iškilo virš vandens, ta 

jda užsidegė iv nulėkė 1100 
mylių, kur jos buvo taiko
mos.

Pirmieji bandymai su Po
laris raketomis yra labai 
svarbus dalykas krašto gy
nimo reikalui. Polaris ra
ketos! iš karo laivų ar sub
marinų galėtų pasiekti vi
sus Sovietijos užkampius ir 
tos raketos “bazės” dėl sa
vo judrumo jūrose būtų ne
įveikiamos ar sunkiai suse
kamos priešo.

Nixonas sutiko su Rocke- čios amerikiečiams, dar bus 
imu, kad nusavintos, 

krašto gynimas turi būti! Amerikos ir Kubos ginčą 
stiprinamas: kad šalies greitu laiku svarstys Ameri-
ūkiškas gyvenimas turi bū- kos Valstybių Organizacija, 
ti gyvesnis ir ypač ūkio plė- kuri aptars ir turtų nusavi- 
timasis turi būti spartesnis; ^nimą Kuboje, ar bent atly- 
kad civilių teisių apsauga {ginimo klausimą už perim- 
krašte turi būti sustiprinta; tus į Kubos valstybės ran-
kad daugiau reikia rūpintis 
žmonių sveikatos apsauga.

R. Nixon priėmė guber
natoriaus reikalavimus,, kad 
atrodvtu kiek liberališkes-♦v 4.
nis ir kad išvengtų viduji
nės kovos republikonų par
tijoj, kurioje nevisi žmonės 
yra konservatyvūs.

Bus Visur Daug Prieš susitardamas su N. 
_______ Rockefelleriu vicepreziden

tas R. Nixon atsiklausė D. 
D. Eisenhov.erio, nes jis ne
norėjo, kad prezidentas ne
žinotų apie tokį susitarimą.

Kennedy Talkininkų

kas turtus.

Maršalas Konev 
‘Dėl Nesveikatos’

Iš Maskvos praneša, kad 
maršalas Konevas atleistas 
iš vyriausiojo Varšuvos 
pakto valstybių karo pajėgų 
vado pareigų. Tas padary
ta dėl marš. Konevo blogos 
sveikatos. Į Konevo vietą 
paskirtas maršalas Grečko, 
kurio politinė sveikata yra 
daug geresnė kaip Konevo.

Kongo Valdžios 
Vadas New Yorke

Kongo respublikos vy
riausybės vadas Patrice Lu
mumba jau atvyko į New 
Yorką ir turėjo ilgą pasikal
bėjimą su JT organizacijos 
generaliniu sekretorių Dag 
Hammarskjold. Po pasikal
bėjimo Kongo vadas sakėsi 
esąs optimistiškas dėl sa
vo šalies ateities, 

i Tuo tarpu iš Kongo pra
neša, kad belgai ten sutiko 
įleisti nedidelį JT karišką 
dalinį į Katangos provinci
ją, kuri pasiskelbė nepri
klausoma ir yra belgų karių 
saugoma. Ar Katangai bus 
pripažinta nepriklausomy
bė, pareis daugiaus nuo bel
gu. kurie toje provincijoje 
turi savo kariuomenę ir tu
ri finansiniai stiprias ūkio 
organizacijas.

Lenkija Gaus Naują 
Žymią Paskolą

Amerikos vyriausybė su- { 
tiko duoti Lenkijai naują 
paskolą ar paramą 131 mili
ono dolerių sumoje. Nauja 
paskola bus duodama že
mės ūkio pertekliais.

Naujos paskolos suteiki
mas buvo palengvintas tuo, 
kad lenkai sutiko atsiteisti 
už nusavintą amerikiečių 
turtą Lenkijoje, kaip tai 
buvo pranešta pereitą sa
vaitę.

Su dabar suteikiama pa
skola Lenkija per 4 metus 
jau bus gavusi iš Amerikos 
visokios paramos ir pasko
lų už 426 milionus dolerių. 
Tai yra didelė parama, jei 
turėti galvoje, kad Lenkija 
yra, tegu ir prieš savo no
rą, sovietiško bloko narys 
ir dažnai afišuoja savo pri
klausomybę Maskvai.

šį pirmadienį Chicagoje 
prasidėjo republikonų par
tijos konvencija, kuri keta 
užsitęsti iki ketvirtadienio.

Republikonai nori palo
dyti televizijos žiūrovam 
“rimtą” ir subrendusią kon
vencija, kuri nebus toks cir
kas kaip demokratų kon
vencija, bet kai kas sako, 
jog Chicagoj bus nuobodu.I

Republikonų kandidatas 
iyra beveik tikrai žinomas, 
bent R. Nixono šalininkai 
{neturi nė mažiausios abejo
nės^ kad jis bus išstatytas 
kandidatu pirmame balsavi
me, nors gubernatoriaus N. 
Rockefellerio šalininkai ne
nustoja agituoti už “mobili
zavimą” jų norimo kandi
dato. Bet vilties ir jie ma
ža teturi.

Svarbiausia - kova.- . repu
blikonų pat ti jo j vyksta dėl 

{kandidato į viceprezidento 
i vietą. New Yorko guberna
torius N. Rockefeller griež
tai atsisako būti kandidatu, 
nois į jį dar bus daroma ne
mažai spaudimo. Iš kitų 
galimų kandidatų daugiau
siai minimi ambasadorius 
Henri Cabot Lodge ir sena
torius T. Morton, dabartinis 
republikonų partijos nacio
nalinio komiteto pirminin
kas.

Republikonų partijoj dar 
gali kilti šiek tiek ginčų ir 
dėl platformos. R. Nixon ir 
N. Rockefeller susitarė dėl 
platformos ir jų susitarimas 
bus įtrauktas į platformą, 
bet kai kurie delegatai ma
no, kad platforma turėjo 
būti surašyta Chicagoje, o 
ne New Yorke ir kad parti
ja turi ją nubalsuoti po dis
kusijų pačioj konvencijoj.

Eisenhoicer Lanko 
Atom • Submariną

Demokratų partijos kan
didato J. F. Kennedy šali
ninkai visame krašte pra
deda telktis i “niliečiai už
Kennedy” organizaciją, ku-{Mat, prezidentas sako, kad 
ri jungs partijoms rieprik- {krašto gynimas yra užtik- M.are. Konev pradėjo po
lausomus piliečius, kad pa- jnntas, kad tam reikalui Utiniai sirguliuot nuo to lai 
dėtų pravesti . demokratų
kandidatą.

daugiau lėšų nėra reikalo ko, kai bičiulis marša- 
skirti, o tuo tarpu vicepre-Žukos apsikrėtė “asme- 
zidentas savo susitarime 'nyhės kulto” liga ir buvo iš-Kennedy parodė, kad jo Yorko gubernatorių mestas iš armijos ir iš vi-

orgamzacija yra gera dar r ^sokiu kitokiu Dareigulaike nominacinių balsavi- Vles?! Pnpazista, kad salies kitokių pareigų.nommacinių 
mų, bet rinkiminei kovai 
tos organizacijos gali neuž
tekti.

gynimui reikia skilti dau
giau lėšų . . . SULAIKĖ MOŠŲ LAIVĄ

TURISTAI ŠNIPAI?

Laikraštis “Sovietskaja 
Rosija” liepos 24 d. įspėja 
rasus nedraugauti su turi
stais iš užsienių, nes turistai 
'gali būti šnipai. Dolerius 
,imk, bet nedraugauk!

Sovietų vienas kariškas
laivas liepos 7 d. Pacifike 

SU IZRAELITAIS sulaikž Amerikos vien,
Iranas, magometor iškas prekybinį laivą ir jį apklau- 

kraštas, pripažino Izraelio sinėjo. Pagal tarptautinę 
valstybę ir nutarė užmegsti teisę rusai neturėjo teisės- 
su ja diplomatinius santy- tą daryti, bet rusai daro ir 
Irius. ‘ didesnius dalykus, kurie nė-

Arabams tai didelė staig- ra numatyti jokiose teisės 
iraena ii- nefnaloni. • knygose. •

IRANO SANTYKIAI

AMINTORE FANFANI

Jis sudaro naują Italijon 
vyriausybę. Jis yra k.-d. 
partijos žmogus, bet linkęs 
kiek kairėn.

Prezidentas Eisenhoweris 
šį pirmadienį lankė subma
riną George Washington, iš 
kurio pereitos savaitės ga
le buvo paleistos dvi “Po
laris” raketos, kurios nulė
kė virš 1000 mylių.

Raketų Polaris ištobulini
mas iš dalies pašalina ra
ketinę “spragą,” kuri atsi
rado, kai rasai pirmieji iš-
sigudrino pasigaminti toli 
skrendančių raketų.

Rusų balševikai dabar be 
paliovos kalba apie taiką ir 
kartu barškina savo rake
tas. Iš po vandens laidomos 
atominės raketos padės už
kišti plačią Chruščiovo ger
klę ir primins jam, kad tik 
neprotingas valstybės vyras 
{savo ginklais barškina be 
paliovos.
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Jaunos valstybės vargai
Liepos 1 d. buvusi belgų Kongo kolonija Afrikoje

gavo nepriklausomybę. Dar prieš tą dieną Kongo gyven
tojai išsirinko parlamentą—atstovų rūmus ir senatą, su
sidarė ten vyriausybė su Lumumba prešakyje, buvo iš
rinktas ii’ prezidentas. . . Rodėsi, viskas bus tvarkoje.

Deja, po kelių dienų nepriklausomybės jauna val
stybė sugriuvo, jos kareiviai pakėlė maištą prieš savo 
baltuosius karininkus, o paragavę daugiau snapso negu 
sveika, pradėjo plėšikauti ir puldinėti baltuosius Kongo 
gyventojus. Panikos pagauti, baltieji pradėjo bėgti iš 
Kongo, kur ir kaip kas galėjo. Su baltaisiais išnyko kraš
te ūkio vadovai, miestų administratoriai, Įmonių vedė
jai, Įvairus specialistai. Vietiniai, prisimindami savo se
nas skriaudas, daug kur išėjo pastreikuoti, laisvės para
gauti. Karių sauvaliavimas, transporto sustojimas, dirb
tuvių ir prekybos Įstaigų užsidarymas per kelias dienas 
visą kraštą privedė prie chaoso. Miestuose prasidėjo ba
das, o visame krašte užviešpatavo netikrumas ir sauvalė.

Kongo yra pavyzdys žmogaus ranka padaryto, "tegu 
ir nesąmoningai, visų galų sujrimo. Belgai, ką tik davę 
nepriklausomybę kraštui, turėjo ten vėl paskubomis ga
benti savo kariuomenę saviškiams gelbėti. Nauja Kongo 
vyriausybė, vos spėjusi gimti, ėmėsi šantažo ir jos vadas 
Lumumba pradėjo grasinti pašaukti rusus, kad jie išvy
tų iš krašto belgus. Maskvos durni diktatoriai nusitvėrė 
progą “pagąsdinti buržujus” ir pradėjo kalbėti apie sa
vo kariuomepės siuntimą Į Afrikos džungles “Kongo lai
svei ginti nuo imperialistų.” Prancūzija ir Amerika tuoj 
Įspėjo Maskvos Durakovskius nežaisti ugnimi, nes rusai 
Afrikos centre nėra pageidaujami. . .

Tuo tarpu jaunai Kongo valstybei i pagalbą pasku
bėjo Jungtinių Tautų organizacija. Ji jau pasiuntė ten 
7,000 karių iš Įvairių mažų valstybių sutelktų tvarkai 
palaikyti ir pavaduoti belgus. JT karių Į Kongo manoma 
nugabenti viso 12,000. Šalia karių i Kongo buvo pasių
sta nemažai maisto, ten jau nuvyko šiek tiek ir visokių 
specialistų padėti naujai valstybei kurtis. Gyvenimas 
Kongo valstybėj šiaip taip pradeda vėl grįžti i daugiau 
ar mažiau normalią padėti, bet naujos valstybės gyvavi
mas toli gražu nėra užtikrintas. Ji dar gali subyrėti i at 
skiras dalis. Viena jos dalis—Katanga—jau pasiskelbė 
nepriklausoma .. .

Kongo ministerių pirmininkas, pagal Katangos pro
vincijos vado Čombe tvirtinimą, yra “banditas,” o belgų 
nuomonė yra, kad jis yra gudrus vagis be jokių princi
pų ir be lašo atsakomybės. Kalėjime jis sėdėjo už eilinę 
vagystę pašte (jis buvo pašto tarnautojas). Bet tas bel
gų ar kitokių misionierių išmokytas ‘banditas’ ar ‘vagis’ 
nėra kvailas. Kai jis šaukė rusus atvykti Į Kongo “tvar
ką padaryti” ir kai Chruščiovas aušino burną apie “impe
rialistus” Kongo džunglėse, Patrice Lumumba patylomis 
tarėsi su Amerikos kapitalistų grupės atstovu misteriu 
L. Edgar Detvviler dėl atidavimo amerikiečių kapitalistų 
grupei ekspluatuoti Kongo gamtos turtus 50 metų! Tarė
si ir susitarė, sutarti pasirašė ir po to apie rusų šaukimą 
Į Kongo nebekalba. O misteris Detwiler giriasi, kad jis 
ir jo kompanionai iš “Congo International Management 
Corporation” pasiekę “didelio laimėjimo Vakarų pasau
liui” tąja sutartimi. Sutarties prasmė tokia, kad ameri
kiečių kapitalistai “pavaduos” belgus ir, išnaudodami 
Kongo gamtos turtus, padės Kongo valstybei tvarkytis 
ir kultūrėti. . . Kas iš to išeis, pamatysime vėliau. Pana
šūs kapitalistiniai avantiūristai, kurie 1956 m. žadėjo 
Sueco kanalą Įsidėti Į savo kišenę, negavo nieko. Gal 
Kongo bus lengviau Įsidėii Į kišenę ii- duoti “pergalę Va
karų pasauliui.”

Kongo yra milžiniškas kraštas su 14 milionų gyven
tojų. Bet Kongo tautos nėra. Gyventojai ten kalba pen
kiomis pagrindinėmis kalbomis ii* vartoja virš 206 tar
mių. Juos jungė belgų ponavimas, o belgams pasitraukus 
jų niekas nebejungia. Milžiniška gyventojų dalis ten gy
vena giminių tvarka ir tik miestuose pradeda gimti nau
ja miesčionija, o giminės saitai nyksta. Belgai daug rūpi
nosi Kongo gamtos turtus išnaudoti ir sukūrė nemažai 
visokių Įmonių, bet gyventojų švietimą paliko vienuolėms 
ir misionieriams. Išdavoje, kraštas neturi šviesuomenės, 
neturi vadų, neturi pasiruošimo, bet turi nepriklausomy
bę, nes sutrūnijęs kolonializmas miršta ir net visai nepa
siruošę Afrikos žmonės ji jau gali varyti lauk.

_ Į

APŽVALGA
‘DIPUKAI’ KALTI, JEI
KOMUNISTAI KVAILI
Į Lietuvą nuvyko komu

nistų ir komunistuojančių 
turistų grupė. Visi keliau
ninkai iš grįžusių komunis
tų, iš komunistų spaudos ir 
iš visokių bolševikišikų ra
portų girdėjo, kad Lietuvo
je “aušta komunizmas” ir 
visi gyvena laimingai. Šių 
metų turistai nuvažiavo pa
tys pažiūrėti, kaip tas “lai

mingas gyvenimas” atrodo.
Vilniuje turistus iš Ame

rikos pasitiko Rotomskis ir 
kiti panašūs ponai ir pradė
jo juos vedžioti po “laimin
gą gyvenimą.” Ir štai pasi
rodo, kad kai kurie draugu- 
čiai, atvažiuodami iš Ame
rikos, atsivežė “balionių,” 
kad nereiktų bolševikiška
me rojuje badauti. Apie tą 
pasakoja ne koks nors bol
ševikų priešas, bet pats

SIUNČIA PASKUBOM IS PAGALBĄ | KONGO

Jungtinės Tautos paprašė Ameriką apr*pinti į K 
ten tvarkai palaikyti amunicija, maistu ir kitais 
didėt) lėktuvą Frankforte, Vokietijoje, pukra 
go respublikoje tvarką palaikančiai JT. kariuomenei.

JT
čia matome, kaip į 

lėktuvas, skirt*s Kon-

“vyresniojo brolio” paskir
tas Lietuvos “prezidentas” 
Justas Paleckis. Jis rašo 
laišką “Vilnies” Andriuliui 
ir tame laiške sako:

“Vykdami į Lietuvą, kai 
kurie paklausė kai kokių 
‘gudrių* dipukų ir prisipir
ko dešrų, jūsiškai tariant 
‘balionių,’ nes, girdi, Lietu
voje teksią badauti. Ir štai 
jie patyrė, kad maisto 
yra pakankamai, e 
nių’ čia ir geresnių yra, gi 
atvežtieji taip ir guli 
danuose. Sako, gal juos 
puvusius grąžinti tiems, ku- 
yjg tnĮri«»« natarimya . davi
nėjo. Žinoma, ir sau tie 
draugai negali dovanoti už 
tokią lengvatikystę . .

Taip rašo Justas Paleckis 
liepos 12 d. apie bolševikiš
kus turistus, kurie netiki 
bolševikams, bet bėgiojo 
pas kaž kokius “dipu
kus” patarimų. Keisti bol
ševikai, kuriems reikia “di
pukų” patarimų apie kelio
nę į Lietuvą!

Keliauninkai į Lietuvą 
moka bene po $10 už dienos 
maistą. Už tokią kainą ir 
bolševikų valdomame kraš
te nesunku turėtų būti pa
valgyti, bet kai kurie Ame
rikos bolševikai lietuviai 
tiek netiki savo vadams Mi
zarai, Bimbai, Jokubkai, 
Andriuliui ir kitiems, kad 
jie vežasi balionių į palec- 
jkinę gerovę, o kai kas ten 
'nusivežė ir muilo atsargai, 
į kad galėtų nuo utėlių ar ko 
kito gintis.

Bet visgi, jei komunistai 
'pasirodo kvaili, tai kodėl 
įkaitinti “dipukus,” kuo jie 
kalti, kad bolševikiškų pa
žiūru žmonės savo vadams 
visai netiki?

Į Mes sakytume, kad lietu
viai bolševikai Amerikoje 

i todėl netiki savo vadams, 
kad tie vadai perdaug jau 

i daug kartų yra melavę, suk
čiavę, apgaudinėję ir todėl 
net saviškiai juos skaito 

i prasimelavusiais latrais.
! Tik atsiminkime, kiek 
Bimbos, Mizarai, Andriu
liai ir Prūseikos yra mela
vę apie Stalino geniališku- 
mą. apie bolševikiškos opo
zicijos išdavikiškumą, apie 
gerovę Sovietuose ir anie 
daugybę kitų dalykų. Jei 
melavo, tai gali ir vėl me
luoti. o todėl ir vežasi ba
lionių ir muilo čemodanus 
važiuodami į Lietuvą.

Meluoti mėgsta ir pats 
“prezidentas” Paleckis. Jis 
drąsiai rašo, kad Lietuvoje 
maisto “visur” yra pakan
kamai. Turistams maisto
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‘Zero 1960’
Kam iš mūsų neteko gir

dėti ir matyti “Zero 1960,” 
keistu vardu televizijos pro
gramą, transliuojama iš 
lWashington, D. C., katalikų 
(Mėlynosios Armijos, čia 
tenka pažymėti, kad kai 
kanuolė iššauna pirmą šū
vį, reiškiantį karo pradžią, 
seni generolai ir karo isto
rikai tą momentą vadina 
“Zero” (nulis) ir nuo tada 
jau rašomi karo Įvykiai, ge
ri ir blogi.

Na, tai pagal tą “Zero 
1960” buvo pranašaujama, 
lr tai tokiu dideliu tikrumu, 
tartum, tai tenka priimti 
kaip pažadą, o ne spėlioji
mą, kad 1960 metai atneš 
galą bolševizmui, jis žlugs 
ir Maskvos sostą perims ge
ri rusai. Toki nepaprasta 
žinia visą pasaulį galėtų tik 
džiuginti, jei taip tikrai bū
tų. Bet . . .

Per šią katalikų progra
mą yra kalbėję daug rusų 
pabėgėlių, baltų ir buvusių 
raudonų; kalbėjo ir grafo 
Levo Tolstojaus duktė, ku
ri irgi karštai pritarė,,; kad 
“taip turėtų būti„?’ nes Rusi- 

Ijos žmonės, išskyrus sauje
lę batlaižių, bolševizmo ne
myli, tik, anot jos, tas dar 
nereiškia, kad bolševizmas, 
nieko jam nedarant, galėtų 
pats savaime žlugti ir tai 
1960 metais.

Pati Mėlynoji Armija jo
kių įrodymų neturi ir jų ne
duodavo dėl bolševizmo 
žlugimo. Girdi, taip yra iš
pranašauta Dievo Motinos 
Fatimoje (portugalų Šidla- 
voje) ir to gana! Girdi, bu
vę ir daugiau Fatimos pra
našysčių ir “visi išsipildė.” 
Ten ir buvę pasakyta, kad 
bolševizmo žlugimas ateis 
jo 43-čiais viešpatavimo 
metais . . . Matote, kaip ti
kra ir kas drįstų abejoti?

Ginčytis su pranašais yra 
tuščias dalykas. Jie “žino” 
ir jei tu netiki jų pranaša
vimui, jie tave apšauks to
kiu ir kitokiu, arba priskai- 
tys prie paklydėlių ir pamos 
ranka. Visi rimti pedagogai

yra, bet yra kolchozų, kur 
paprasčiausia amerikoniš
ka “balione” būtų labai ma
lonus svečias ant stalo, jei 
jos būtų.. . Tą žino ir Mas
kvos pateptas “preziden
tas,” bet meluoja, kad mai
sto “visur” yra. Gal to mai
sto ir tikrai visur yra, bet 
ne visi Lietuvos žmonės ly
gai gali jo įsigyti.

ateities pranašavimus griež- 
)tai atmeta ir turi atmesti, 
nes geram auklėjimui tikė
jimas į pranašavimus būtų 
mirtinis smūgis: jei vaikui 
pasakytume, kad jo ateitis 

(bus gera, nes Dievo taip nu
statyta, tai kam gi jam dar 
'stengtis, o jeigu jam lemta 
| bloga ateitis, kurios nei jis, 
,nei kas kitas negali pakei
sti, tai ir vėl kokia prasmė 
jam stengtis?

Po ilgo ir didelio būbni- 
jimo “Zero 1960” saiga din
go iš televizijos programų 
ir jau gerokas laikas apie 
.tai niekas net nebeužsiminė. 
,Tik šiomis dienomis “The 
j Sunday Visitor”, katalikų 
laikraštis, teikėsi paaiškin
ti, kad koks tai vyskupas 
pranašysčių programą už
draudė, o Fatimos pranašy
stes jis sudėjęs į uždarą vo
ką ir atidarys jį tik 1960 m. 
gale, o tada, girdi, ir bus 
žinoma, ar pranašystė buvo 
teisinga. Voką atidarys jis 
pats ar kas net ir už jį vy
resnis. žodžiu,’ iš pranašys
čių ir televizijos programų 
nieko neišėjo. Tuo tarpu 
jau sulaukėme 1960 metų ir 
bolševizmas ne tik negriū
va, bet stiprėja. Liko dar 
nepilnas pusmetis jam su
griūti, bet ir pranašystes 
gaminę televizijos meiste
riai apie jo griuvimą nebe- 
užsimena.

Su pranašavimais visaip 
atsitinka. Antai, rašytojas 
Vyr. Alantas, pasirėmęs di
deliu autoritetu Nostrada
mus, buvo išpranašavęs, 
kad baisus karas prasidės 
1951 m. birželio 15 d. Taip 
išpranašavo, bet pataikė 
pro šalį. Gal Nostradamus 
kaltas? Esame girdėję ir vi
sokių kitokių pranašysčių, 
bet visos jos neišdegė, bent 
tos, kurių terminai jau pra
ėjo.

Žmonės mėgsta pranašau
ti. Gal todėl mėgsta, kad 
yra “pareikalavimas” arba 
žmonių, norinčių žūt būt 
ateitį žinoti ir pranašystes 
gaudančių.

Štai dabar didžiosios po
litikos žmonės pranašauja, 
kad pasaulyje jau esančios 
trys galybės, kurios lems 
mūsų žemės likimą—trečio
ji galybė yra raudonoji Ki
nija. Vadinasi, jau turime 
trikampį ir štai pranašai 
mums pasakoja, kad tarp 
Sovietų Rusijos ir Kinijos 
bręsta konfliktas ir kad už
tenka tik palaukti ir mes

Barnių savaitė ris prieš išvykdamas iš Le-
... .. t • opoldville pasigyrė paTda-
Visą pereitą savaitę Jung- vęg vjgą Rragtą ameri-

V”!? organizacija Rįe£įų kapitalistų grupei!
?-•’! Jtomu ką pasakys Nikita 
bėjo. Savaites pradžioje ji «r vjgj jQ Raį jje
klausė Kubos nusiskundimo kaip Lumumba nar.
dėl Amerikos ekonomines gįaj prje§ kapitalis-
agnesijos. Paskui ėjo bar-. imp€rialistus . . . Di. 
mai dėl netvarkos Kongo ^e|j° džiaUgsmo Maskvoje 
valstybėje, o pagaliau du-^j pasišovi
au™ pradėjo aiskmtis, Įmas gelbėti K
kodėl rusai nušovė Amen-j nUQ imperialistų, po . JT dė
kos lėktuvą šiaurėje vii s baįų, pasirodė blefas per
tarptautinių vandenų.

Dėl visų tų klausimų ėjo
ne tiktai ginčai, bet dėl bet 
kurio iš tų klausimų didžio
sios valstybės gali pradėti

visą pilvą.

Nušauta* lėktuvas
Svarbiausias klausimas,

kalbėti ir raketomis, o ne kurį JT organizacija perei
tą savaitę pradėjo, bet ne
pabaigė svarstyti, yra Ame
rikos lėktuvo nušovimas to
li šiaurėje.

Rusai, kalbėdami apie

vien tik piktais žodžiais.

Kaip su Kuba?
Kubos ginčas su JAV yra

Amerikos valstybių reika- .
las. Tos valstybės turi suda- JfHtuvo 
riusios sutartis ir sukūru- ,*“ure»e' Plkt®> dėl
sios organizaciją nesusipra- Amenkos ^1° ?r. 
timams tarp ją spręsti. Įmpinejimo tr uzstpuldtne- 

Bet Kuba skundą iškėlė J? Amcnką ir jos sąjungi- 
Jungtinių Tautų organiza- Iun.ku? ta,J) lr P°
cijoj, kad ir rusai galėtų "u?°v1™0 U?2 lektu™ n,et?- 
savo trigraši prie to ginčo ■' Sverdlovsko gegužes 1 d. 
pridėti.. Rusai trigrašį pri-' Amenkos atsakymas , ru- 

• dėjo, bet JT organizacijoj sų nusiskundun, buvo tas, 
nedrįso grasint savo raketo- ika<^. msai nušovė lėktuvą,
mis, kaip tą darė plepusis 
Chruščiovas sakydamas, jog 
Kuba turi draugų ir jeigu 
Amerika ją, pultų, sovietų 
raketos gali pasiekti visus 
Amerikos kampus.

, Toks nepaprastas rusų 
bandymas įsipiršti į Kubos 
globėjus Amerikoj padarė 
nemažo įspūdžio, nes paro
dė, kiek rusai jau sunacha- 
lėjo. . .
Kubos-JAV ginčas po pik
toku pasiaiškinimų JT or
ganizacijoj nutarta palikti 
spręsti Amerikos Valstybių 

. Organizacijai.
. •

Kongo netvarka
Kongo valstybės netvar

ka Jungtinių Tautų organi
zacijoj iškilo rusų pastango
mis. Maskva tikėjosi pa
žvejoti Afrikos drumzlyne 
ir iškėlė skundą, kad belgų 
“imperialistai” puola Kon
go. Po pasiaiškinimų ir po 
rusų pasispiaudymų priimta 
rezoliucija, kuri numato 
“greitą” belgu atsitraukimą 
iš Kongo, bet laiko tam bel
gų kariuomenės ištraukimui 
nenustato.

Tuo tarpu į New Yorką 
atvyksta ir Kongo vyriau
sybės vadas Lumumba, ku-

matysime, kaip rusai piau- 
sis su kinais, o tada ateis 
mūsų pergalės diena, kada 
ir rusai ir kinai nurilps . . .

Žinoma, tokia pranašystė, 
kaip ir “Zero 1960,” turi 
tiek pat vertės. Juk ir rusai 
ir kinai žino, kad kur du 
mušasi, ten trečias pelnosi. 
Tad kodėl rusams nepa
laukti, kol Kinai ir Ameri
ka kada nors pradės muš
tis, o rusai bus tuo trečiuo
ju. kuris naudojasi? Gali 
ir kinai norėti, kad rusai ir 
Amerika susipeštu, o tada 
kinams tektų trečiojo vaid
muo ir pelnas?

Mes, kurie pranašystėms, 
dargi jei jos ir iš Fatimos 
būtų atkeliavusios, nelabai 
tikime, galime dėl visų pra
našų pasakyti seną patarlę: 
“Duok. Dieve, kad ožka at
vestų kumeliuką,” tada ku
meliuką užsiauginsim ir 
raiti pas mergelę josim . ..

kuris skrido virš tarptauti
nių vandenų ir niekada ar
čiau kaip 30 mylių prie ru
sų teritorijos neprisiartino. 
Amerikos atstovas rusų el
gėsi vadino banditizmu ir 
visiškai neleistinu dalyku, 
o paimtus į nelaisvę du la
kūnu amerikiečiai reikalavo 
tuoj pat grąžinti.

Kol kas tokiomis nuomo
nėmis pasikeista su rusais 
JT organizacijoj dėn nušau
to Amerikos lėktuvo. Gin
čai tuo klausimu bus tęsia
mi šią savaitę.

Ar Amerikos vyriausybė 
norės patiekti įrodymus, 
kad rusai lėktuvą nušovė 
nelegaliai, virš tarptautinių 
vandenų? Viešas įrodymas 
gal pareikalautu parodyti, 
kaip lėktuvai sekami iš pa
kraščių bazių ir todėl gal 
tas nepatogu daryti. Bet 
vienaip ar kitaip, Amerikos 
tvirtinimą liudija Anglija ir 
Norvegija ir rusai turėtų 
būti pasmerkti už banditiz
mą. Ar taip bus?

•
Republikonų kermošių*

Šia savaitę republikonų 
partija turi savo konvenci
ją ir nors partijos viršinin
kai žada “rimtą” ir pado
rią konvenciją, bet dramb
lys laigys ne mažiau, kaip 
asilas ir stebėtojams nelen
gva bus pasakyti, kurie pa
sirodė rimčiau ir padoriau.

Vienas skirtumas neabe
jojamai mesis visiems į 
akis. Demokratų partijoj 
tarp kandidatu ėjo varžy
tynės, o republikonų kon
vencijoj varžytynes vargu 
ar matysime. Atrodo,. kad 
R. M. Nixono nominavimas 
yra užtikrintas dalykas ir 
konvencija tik patvirtins tą, 
ką partijos bosai nutarė.

R. Nixono ir gubernato
riaus N. Rockefellerio susi
tarimas dėl platformos yra 
Nixono laimėjimas tuo at
žvilgiu, kad vadinami libe
rališkieji republikonai tuo 
susitarimu iš anksto reiškia 
pasitikėjimą Nixonu, kad 
jis susitarimo laikysis ir 
ves kiek pažangesnę politi
ką, negu dabartinė admini
stracija.

j. a
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KAS NOKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NBPBIKU Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAUD, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KOKS BUVO “LIAUDIES SEIMAS“
DR. A? GARMUS 

(Tęsinys)
Taigi, turėjau sutikti su žydų kandidatų j seimų ma- 

mintimi, kad aš būsiu sei- ža tebuvo, vos keturi iš 79, 
mo atstovas, nors visa ta be to, buvo penki lenkai, du 
rinkiminė savaitė ir visas lusai, vienas latvis.
vėlesnis dalyvavimas tokio 
seimo posėdžiuose, kai ten 
reikėjo kasti patiems sau 
duobę, buvo viena kančia.

Visi šie kandidatai buvo 
išstatyti pagal vienų ir tų 
pati šablonų. Kiekvienoje 
apygardoje buvo surengta

O kai rinkiminėj kampani- pO vienų ir daugiau nemažų 
joje mūsų, kandidatų, at- mitingų, kuriuose po daž-
vaizdus pradėjo visur ka
binti ant sienų ir stulpų,

nai kartojamų ir visiems 
jau tuomet iki gyvo kaulo

kai visuomenei mus pradėjo spėjusių įgristi kalbų, atsi 
vaizduoti, kaip “ypatingai 6tojęs su lapeliu rankoje 
liaudžiai n u s i pelniusius komun^ų partijos atstovas 
žmones,” “ištikimus darbo paskaitydavo pavardes as- 
klasės reikalų gynėjus,” tie- menų, kuriuos jis “Lietuvos 
siog labai biauru buvo. ‘Darbo Sąjungos” vardu siū- 

Nors dėl to biauri buvo lųs kandidatais į Liaudies
savijauta ir nuotaika, bet 
vis dėlto dar buvo truputė-

Seimų. Tos pavardės buvo 
gautos iš Kauno, komunistų

LAIMINGA SEIMĄ

Tai agronomo Siruso Seimą New Yorke, sulauku
si iš Lietuvos savosios Danutės. Prieš porą savai
čių apie jos atvykimą buvo plačiau rašyta.

41 Berkeley St Gegužinė 
bus bet kokiam orui esant. 
Adoraci jot Dr-{M gegužinė

Tautinės parapijos Ado
racijos Draugija rugpiūčio 
7 d. Lietuvių Tautiniame 
Parke rengia gegužinę, ku
rios pelnas skiriamas Tau
tinėms kapinėms pagerinti. 

Mirė

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Lietuvos pavilionas 

gavo diplomų

Lietuvos pavilionas tarp
tautinėj prekybos ir pra
monės parodoje buvo gau
siai lankomas ir gerai įver
tintas.

Liepos 17 d. vakare Ba- 
Liepos 14 d. mirė Karo-; lio Pakšto svetainėje ren

gėjai—LB Chicagos Apy
gardos pirm. J. Jasaitis ir

lis vilties, kad, jeigu seime 'partijos centro komiteto, 
ir nepavyks ko nors prave- Niekas neturėjo teisės orga-
sti, gal bent pasiseks kų 
nors Lietuvai žalingo su
kliudyti. Mums ypač rūpė
jo sužinoti galutinų Mas
kvos nuomonę, ko ji iš mū
sų norės .Bet tuo metu So
vietų pasiuntinybėje Kau-

nizuotai kitų kandidatų 
siūlyti. Valstiečiai liaudi
ninkai buvo bandę susirink
ti ir aptarti sudaryti kandi
datų sąrašų, jį išstatyti, bet 
už tokį susirinkimų jie 
skaudžiai nukentėjo: kai

Prieš pat rinkimus visur tu alučiu gaivintis, 
nepaprastai pagausėjo mi
tingų, kuriuose be įprastų ne.

Kriaučiūnaitę - Butkevičie
nę, dukterį ir sūnų.

Taipgi mirė Dana Savu- 
lionytė-Kamilienė, palaido
ta Tautinėse kapinėse.

M. Stonie

NEW YORK, N. Y.

Akademinio .skautų sąjū
džio vasaros stovykla

Akademinio skautų sąjū
džio vasaros stovykla šiais 
metais yra pirmą kartų ren- 

Klubui vadovauja Nevie-. giama rytiniame pakraštyj.

liūs Butkevičus, 75 m. nu
vykęs pas dukter. j Hart
fordu, ten ir palaidotas. Pa- ‘dailininkas paviliono staty 
liko liūdinčių žmonų Oną; to jas A. Veleška padarė

kalbų apie prasidėjusį “lai-
ne sėdėjęs Lietuvos duob- i kurie jų buvo areštuoti ir iš- imingą gyvenimų,_
kasys G. Dekanozove® apie sėdėjo kalėjime iki Vokie-, kuris dai• labiau suklestė
tai nesileido į kalbas. tijos—SSSR karo pradžios. išrinkus Liaudies Sei-

Visa Lietuvos teritorija 'Jei per tokius mitingus kas bu7° ncm^*. »
buvo suskirstyta į astuonias ir išdrįsdavo paminėti tr «U*dmtmų, ^kad
rinkimines apygardas: Kau- kokių naujų pavardę, tai į b<Uu°"
no, Alytaus, Mariampolės, tokį tuojau būdavo atkrei- 1TK,!e*
Ukmergės, Panevėžio, Šiau- piama budri NKVD akis, e °. m* vie ų 
lių, Telšių ir Vilniaus. Pa- kamjaunuoliai ir kiti mitin- DUMfoje ne»ą vteto«, ten jie
gal gyventojų skaičių, vi- ge esą komunistei[siūlytojų ^ertuZi besteliu aikš- 
soje Lietuvoje turėjo būti apšaukdavo “liaudies pne- Miestų bei miestelių aiKS- 
išrinkti 79 Seimo atstovai, šu” ir tuojau jo siūlomąjį ,tes* ” gatvėse ant tvorų ir 
Lygiai tokį pat skaičių fik- kandidatų s u n i ekindayo. ^P*!
tyvioji "Lietuvos Darbo Są- es, darbo žmones tokius
junga” ir išstatė. Kiekvie- paukščius gerai pazjsta, ne- fais- . nebalsuoja
nos apygardos kandidate apgausi jų Esą, liaudies jbal^oja '^ws pr.e-

nėmis bandų prasiskverbti dles pnesams ir panašių, 
į Liaudies Seimų, kad pas
kui ten trukdytų darbų ir 
kenktų darbo klasės reika
lams. Tačiau darbininkų 
klasė pati žinanti, kų staty
ti ir už kų balsuoti. Ji rink

Plečia klubą

Lietuvių Klubo

plačius pr anešimus su dis
kusijomis. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad svetimtaučių 
pavilionas buvo gausi a i 
lankomas, didelis susido
mėjimas eksponatais ir iš
dalinta kelios dešimtys tū
kstančių propagand i ni ų 
brošiūrų. Gauti per konsulų 
Daudžvardį Nepriklau s o- 
raos Lietuvos vardu du dip
lomai už eksponatus (len
kai gavo vienų, kitos tau
tybės nei vieno). Be to, 
gauti 3 pakvietimai daly
vauti parodose: St. Paul, 
Minnessota, Kanados Pre
kybos ir Pramonės ministe-

mėnesio susirinkime nutar
ta tuoj pradėti klubo pa
didinimo darbus. Piniginis 
reikalas sutvarkytas. Kaso
je yra virš $7,000, o A. 
Mockus duoda $14,000 pas
kola (mor^včnri iš 5%. bet 
jų mokėti jam nereikės: 
už procentus klubas turi 
surengti nariams nemoka
mai banketų. Kovo 21 d. 
yra A. Mockaus gimtadienis

Laikas—rugsėjo 4-11 dd.
Stovyklavietė yra parinkta . Tz , . . .. T.

liepos labai gražioje betoje. 50 Y. ‘L. J“?!*?
mylių nuo New Yorko. Te City Prekybos ir Pramonės 

Rūmų.
Pavilionas buvo įrengtas 

grynai visuomenės auko
mis, to dėl suvedus paja- 
•mas-išlaidas, bus viskas 

ši" rt<wykta*btis dešimtoji paskelbta
ASS vasaros stovykla, taigi L -

d»Xu. T. 1!relske padėką

chniškus stovyklos rengimo 
daolbus, o taip pat ir stovy
klos programą yra pavesta 
suorganizuoti ASS Nevv 
Yorko skyriui

jubiliejinė stovykla. Ta 
proga rengėja!'ruošia turi
ningą ir įdomią stovyklos 
programą.

Tikimasi, kad akademi

rengėjams 
už darbų

tai ir tas banketas turės bū- 
ti kasmet tą dieną, kol A.!kai skautai iš visų JAV ir 
Mockus gyvens. O kai jis 'Kanados vietovių suvažiuos

rūpestingai parinko komu
nistų partija. Nė kiek ne
buvo atsižvelgta, ar kas 
tuos kandidatus toje apy
gardoje, kurioje bus ren
kami, pažįsta ar žino, kokie 
jie žmonės, ar ne. Pavyz
džiui, kandidatai gyvenų 
Kaune, buvo išstatyti dau
gelyje provincijos rinkimi
nių apygardų. Renkamųjų 
amžius, tautybė, išmokslini
mas labai skyrėsi. Daugu
mų vis dėlto sudarė valstie
čiai, kumiečiai ir darbinin
kai, nemaža buvo ir inteli
gentų, kurių didelė dalis bu
vo išstatyta lygiai tokiu pat 
būdu, kaip ir mano kandi
datūra, be paties renkamo
jo žinios. Šalia 23 metų ka
reivių buvo ir 60 metų se
nių, šalia mažamokslio, vos 
pasirašyti tesugebančio ku
mečio ar darbininko—ke
liolika žmonių su aukštuoju 
mokslu. Charakteringa, kad

Žmonės kraipė galvas ir 
stebėjosi bei piktinosi tokiu 
bolševikinės propagandos 
įkyrumu ir kvailumu. Kar
tu bolševikai naudojo viso
kiausias masinimo priemo-

iškeliaus ten, iš kur nebe
sugrįš, kitame bankete

i šią stovyklą. Kviečiami 
gausiai dalyvauti studentai

morgyčius” bus sudegin-i“* filisteriai. Kai kurie pro
tas.
Statybos komisijos narys 
A. Norris pranešė, kad A. 
Mockus miręs nori būti 
pašarvotas klube, kad gale-

sianti tik “geriausius iš ge
riausių,” kurie gerai pažįsta 
jos reikalus, jos neapvilsiu.

Taigi, tokie yra bolševi
kinėje santvarkoje tie ‘de
mokratiškiausi’ . pasaulyje 
rinkimai. Iš tikrųjų, tai la
bai šlykšti su bolševikišku 
cinizmu pravedama kome
dija, kur apie bet kokią 
rinkėjų ar renkamųjų laisvą 
valią negali būti nė kalbos. 
Toje santvarkoje žmogus 
yra nepaprastai nupigintas, 
paverstas paprastu daiktu, 
to dėl juo, kaip daiktu, ir 
operuojama, visai nežiūrint 
ir . nesiklausiant nei jo va
lios, nei noro.

nes ir nesigailėjo pažadų. tlJ Miami ]ietu.
Bežemiams ir mažaže- ;viajs:, atsisveikinti. Visa 

miams jie skelbė, kad va
dinamasis Liaudies Seimas 
jiems duosiąs žemės; dar

gramos punktai bus specifi 
niai taikomi šių grupių pa
geidavimams.

OMAHA, NEBR '

Atvyko D.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO ^važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje

bininkams, kad žymiai bū
sianti pagerinta jų būklė, 
kad jie būsią išvaduoti iš 
kapitalistų jungo; žemes
niems tarnautojams, kad 
būsiančios pagerintos jų 
darbo sąlygos ir pakeltas 
atlyginimas; kar eiviams, 
kad karininkai jų nebegalė
sią neteisingai bausti ir t t. 
žodžiu, kiekvienam jie tu
rėjo atitinkamų pažadų, 
kad tik priviliotų ji prie rin
kiminės urnos.

(Bus daugiau)

MIAMI, FLA.

kita esą taip sutvarkyta,kad .
jokio vargo nebūsią. ietuvos

čia noriu priminti, kad atskndo Dalia Irena Kava
liauskaitė, kunos tėvai O-

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro; 
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Šulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tszas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be aidų...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais pav<

4-sios banketas
Lietuvių Moterų Klubas 

Amerikos Nepriklausom y- 
bės proga surengė banketų. 
Jis nebuvo gausus, nes daug 
kas išbėgiojo nuo karštos 
saulės pasislėpti. Pas mus 
dabar 90 ir daugiau laips
nių, net vanduo kelias die
nas buvo 94 laipsnių.

A. Mockus savo lėšomis 
aptvėrė klubo sklypų gele
žine tvora, kuri kainavo 
arti $1,000, ir nupirko klu
bui gražų pianinų, kuris 
kainavo virš $1,000. Moc
kaus žodžiais lietuvis turi 
remti lietuvį ir kartu kovo
ti, kad Lietuva taptų lais
va, demokratinė ir nepri
klausoma.

Išvažiavo į šiaurę

Į šiaurę atostogų išva
žiavo našlių karalienė Ona 
Statkevičienė, Julija Sty- 
les, Kedsalai, Verbelai, Bra
ze, o Neveckai į St. Petere- 
burg pas Repečkus.

L StasiulU

pia ir Pranas Kovai-Kava- 
liauskai čia seniau gyvena. 
Karo viesulų Dalia buvo 
atskirta nuo tėvų ir mažutė 
pasiliko giminių priežiūroj, 
o tėvai atsidūrė vakaruose. 
Daliai dabar 16 metų, ji 
Tauragėje baigė 8 klases.

AKRON, OHIO

LAWRENCE, MASS.

SLA 41 kp. susirinkimų 
nebus

lietuvių Socialdemokra
tų S-gos 20 kuopa ir ALTO 
skyriaus bendra gegužinė 
bus rugpiūčio 14 d. pas 
Trumpickus (778 Vs Bisson 
Avė).

Pradžia 1:30 vai. popiet. 
Rengėjai prašo visus daly
vauti.

N.

pasiaukavimų.

Meilė yra akla
Sausio mėnesį iš Lietuvos 

atskrido P. Leono vaikai: 
Regina ir Tomas. Regina 
Leonaitė Lietuvoje, Vilniu
je paliko savo mylimąjį 
Stasį Bikulčių, Vilniaus u- 
niversiteto studentų-muzi- 
kų, su kuriuo dvejus me
tus draugavo. Ji čia be jo 
negali nurimti, žada į Iae- 
tuvą grįžti ir už jo ištekėti.

Tomas į Lietuvą pas bol
ševikus grįžti nemano. Jo 
svajonė čia tapti lakūnu. 
Lietuvių kilmės išgamos

Tokių yra atvykusių iš 
Lenkijos, neva aplankyti 
savo tėvų, pabėgusių nuo 
bolševikų teroro. Jie, vis 
pakeisdami darb o vi e t ę, 
tarp lietuvių ir svetimtau
čių varo komunistinę pro
pagandų, lietuvius ragina 
grįžti, šmeižia Amerikos 
gyvenimų ir jos vedamą 
politikų prieš komunizmų, 
vis girdami komunistinę 
santvarkų. Su vienu tokiu 
tipu teko ir man žiauriai 
susibarti ir buvau biau- 
riai iškoliotas. Ar never
tėtų tokiems tipams grei
čiau “nešti muilų” atgal?

L. Topelis

Iškilmes paruošė specia
lus komitetas, kurio pirmi
ninku buvo d r. S. Biežis 
(pats nedalyvavo, nes dar 
nebuvo grįžęs iš SLA sei
mo) ir komiteto nariai bu
vo įvarių organizacijų at
stovai—Lietuvos Karių Ve
teranų Ramovė, Lietuvių 
Bendmomenės, I s t o r ikų 
Draugijos bei Dariaus-Girė
no posto.

Tos dvi iškilmės buvo 
labai g r a ž iai pravestos 
ir vykusiai sujungtos.

Parade dalyvavo gal iki 
šiol didžiausias organizaci
jų skaičius, daugybė vėlia
vų, ypaš šį kartą buvo daug 
jaunimo organizuotų viene
tų, skautų, jūrų skautų, at
eitininkų, šaulių ir daugelio 
kitų organizacjų.

Įspūdis buvo labai geras 
ir svetmtaučiai, kurie stebė
jo eiseną.-labai veltino.

Kalbas pasakė senatorius 
Thruston Morton, republi
konų partijos nacionalinio 
komiteto pirmininkas, ir 
Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis. Abiejų kalbos 
buvo neperilgos ir gerai pa
ruoštos.

Vainikus prie Dariaus- 
-Girėno paminklo padėjo 
sen. Tr. Morton ir Dariaus- 
-Girėno posto komandie
rius Frank A. Gray.

Ta pačia proga buvo dali
nama angių kalba išleista 
brošiūrėlė apie Žalgirio 
mūši ir Dariaus-Girėno skri
dimą, iliusti uotą paveiks- 

I lais.
į Dr. K. Drangelis savo lė
šomis tos dienos iškilmių 
proga išleido kelis tūkstan
čius egzempliorių SLA pre
zidento P. Dargio kalbos, 
pasakytos prie Dariaus-Gi- 
aėno paminklo 1958 m. lie
pos 20 d. Leidėjo nuomone, 
ši kalba labai jautriai pa
vaizdavo Dariaus - Girėno 
skridimo tikslą ir pasiauko
jimą jaunajai Lietuvai, tad 
jis ją ir nutarė išleisti. / -

YUCAIPA, CALIF.

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

“KELEIVIS“ 
Eašt Broadvray Se. J

Šitos kuopos susirinkimų 
per liepos ir į-ugpiūčio mė- 

...... . . [nesiūs nebus. Pirmas rudens
Valgiai buvo paruošti pa- susirinkimas bus rugsėjo 18 

gal pietų kraštų skonį: (d. j pj.
Virginijos rūkytas kumpis 
ir Bostono pupelės su įvai
kiais priedais.

šitaip pavalgęs galėtum 
šienų piauti, bet čia jo nėra,

liečiu Klubo salėje.
Sv. Onos Dr-joe gegužine
Šv. Onos Draugijos gegu 

žinė bus liepos 30 d. Lie-

LSS SUVAŽIAVIMAS

Žalgirio mūšio 550 ir
Dariaus-Girėno skridimo 

27 metų sukakčių minėjimai
liepos 17 d., sekmadienį 

popiet įvyko didelis lietuvių 
susitelkimas prie Dariaus- 
-Girėno paminklo Marųuet- 
te parke. Tų dienų buvo pa
minėtos d v i lietuviams

Lietuvių Socialdemokra- svarbios istorinės datos,
_ . ... tai Žalgirio mūšio 550 me

tų Sąjungos suvažiavimas Hetuvių-

Turejo gegužinę
Ant. Janušausko ir Ch. 

Stasio sumanymu, turėjome 
labai malonią gegužinę gra
žioj tarp didelių kalnų vie
toje. Joje dalyvavo apie 50 
asmenų. Visi maloniai laikų 
praleido, o ypač tie, kurie 
lošė pinaklį. čionykščiai 
lietuviai labai mėgsta tą lo
šimą ir nėra beveik vakaro, 
kad jo kur nors neloštų. 
Teisybė, kas kita pensinin
kams belieka daryti.

Gegužinėje šeimininkavo 
Rozalija Janu šauskienė, 
Zuzana Tiknienė, Petronė
lė, Stašier.ė, Mary Radienė 
ir Petronėlė Metelienė.

Gražų darbą atlikot, An
tanai ir Charli!

Roman Stašys

SOPHIE BARČUS

nutarta saukti rugsėjo 4 d. 

Paknių vasarvietėje prie

lieka lysti po palmę? ir šal- tuvių Piliečių Klubo sode, Thompsono, Conn.

•lenkų kariuomenė, vado
vaujama D. L K. Vytauto 
sumušė kryžiuočius, ir Da
riaus - Girėno 27 metų skri
dimo ir jų žuvimo sukaktys.

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA,

1490 kil. AM 102-7 FM
Kasdien: nuo pirmadienio iki 
penktadienio !•—11 vai. ryto.

šeštadienį ir sekmadienj 
nuo 8:30 iki 0:30 vai. ryto

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 eal. ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

mimui
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Puslapis ketvirtas KELEIVIS ,S0. BOSTON Nr 30, Liepos 27,1960

vilnonės medžiagos metras 
(apie jardas) 450 rublių 
(pagal kursą doleriais išei
na 112 dol. ir 50 centų 

’už jardą), sviesto kilogra
mas (apie du svarai)—28

Naujas Sveikatos ministeris kilmingai atidengtas P3' rubliai (7 dol.), dešros ki- 
Nuo birželio 28 d. svei- ™nl‘1!nls . akmuo, kalbas ]<, 33 rubliai (*8.25 dol.), 

katos ministerių paskatas PasaKe m,est0 ‘duonos-1 rubl. 80 kapeikų* --- - kAvnitPm niim v ilri7iiiv>Qc (^0 Ct )Vytautas Antanas Kleiza. kon}i“Ito pi™- Vildžiūnas
Seniau buvęs sveikatos ap- >,rof- J: Zlucz<1a- M'nL^

• • k,, no tarvbos pirm. pavado-gaugos ministeris Dirse bu- x . ♦ .. 1, . . *..., ,i toia Deizmskaite-Pihusen-vo atleistas vasario menesi . J ,
ir iki naujo ministerio pas- 11
kyrimo ministerijai vado
vavo M. Zaikauskas.

Paminklinis akmuo 
Gedimino kalne

(E) Ryšium su 550 metų 
nuo Žalgirio mūšio, Gedi
mino kalne, pačioje viršū
nėje, ruošiama aikštelė pa
minkliniam akmeniui pas
tatyti. Trijuose bokšto au
kštuose Įrengiamas V i 1- 
niaus kraštotyros muzie
jaus skyrius.

Pradedami leisti 
“archyviniai dokumentai”

Kainos siuvimo artelėse

(E) “Tiesos” Nr 155 M. 
Šiaučiūnaitė rašo, kad Šiau
liuose įūbų suvimo artelės 
nustato aukštas kainas. 
Vienoje artelėje linų ar 
šilko suknelės pasiuvimas 
kainuoja 70 rublių, kai nuo 
tarpu pati medžiaga kaina
vo tik 59 rubl. 50 kapeikų; 
chalatuko pasiuvimas kai
nuoja 55 rubl., kai medžia
ga kainavo 26 rubl. 50 ka
peikų. Kitose artelėse, pa-

“Jums galbūt keista, kam 
aš šita visa rašau, bet jūsų 
tėveliai, broliukai ir sesu
tės labai mane prašė jums 
parašyti ir bent tikresnį 
vaizdą duoti apie gyveni
mo sąlygas Lietuvoje.- Jie 
tiesiog bijo, kad jūs nesu
galvotumėte grįžti, o para
šyti šito negali, nes, viena, 
jie dėl tokio parašymo nu
kentėtų. o, kita, tokio laiš
ko cenzūra vis vien nepra
leistų. Tat jie labai buvo 
susirūpinę jus painformuo
ti, kad jūs nepadarytumėt 
klaidos, kurios jau niekaip 
negalima būtų atitaisyti, 
nes kas patenka už geleži-

KIENO CIA SKU RDCS LIKUČIAI?

Tai tos pačios rūšies lėktuvo U-2, kurį p ašovė rusai ir dėl kurio kilo toks triuk
šmas, kurio atgarsiai ir dabar girdimi, šis lėktuvas užsidegė ore ir nukrito ties 
Uvalde, Tex. Lakūnas parašiutu išsigelbėjo. Lėktuvas skrido radiacijos tyrinėti.

Lietuvos inteligentai

(E) Valstybinė polinės 
ir mokslinės literatūtios
leidykla Vilniuje išleido Ar- siuvėją, kuris gerai atliko

žymi Šiaučiūnaitė, kainos nės užuolaidos, jau "pisi 
dar aukštesnės. Nenoiėda- ipropalo”. Kelio atgal, nėra! 
ma mokėti nežmoniškos Galima tik toliau—į Sibirą, 
kainos, ji susirado privatų

(Tęsinys)
(E) 1948-1952 metų lai-( Paskutiniaisiais ______

‘Mes tiktai Euiopos va- kotarpvje stojant į mokyk- kai kam iš Lietuvos pavy-

dvasininko sprendimą i r 
bausmę, jei tokis būtų ne
teisingas. Tu patvarkei, kad 
nuodėmių atleidimo atveju 
apaštalų ir kunigų spren
dimai yra neklaidingi, galu
tini, ir neapeliuotini į Dievo 
teismą.

| Jei tai yia tiesa, kad su
keikei apaštalams ir kuni
gam galią atleidinėti nuo
dėmes, atrodo, Tu nenu- 
matei kokią didelę valdžią 
atidavei į jų rankas, ir kiek 
skriaudų sielom turė j o 

1 kilti.
Neužilgo po to, kai apaš

talas Petras gavo iš Tavęs 
dangaus raktus, jis pradė
jo barti Tave, savo moky
toją. Tada tu atsigręžęs 
tarei Petrui: “eik nuo ma
nęs, šėtone,; tu*man papik- 
tininimas, nes tu mėgsti 
ne tai, kas Dievo, bet kas 
žmonių”.

Tu, būdamas visažinąs 
Dievas, vienok atidavei 
dangaus raktus tok i a m 
žmogui, kuris užsitarnavo 
šėtono vardą. O kiek buvo 
per 1900 metų dvasininkų, 
kurie mėgo ne tai, kas Die
vo, bet kas žmonių? (Žiūr. 
Mato 16).

Aš atėjau i Tavo teismą 
neturėdamas išrišimo iš 
nuodėmių. Aišku, aš fesu 
surištas danguje. Mano by
la išspręsta žemėje. Teisė- 

į-ui Tu tarei: tau aš duosiu jau, Tu nebeturi dangaus

B AISUS’S TEISMAS
(Tęsinys) 

meta i s Dangaus »r pragaro raktai

w kainose atsidūrę sužinojo- pradedant dirbti, daug ko išvažiuoti į užsienį. Iš-'. Alano Teisėjau, įsikūni-
chyvinių dokumentų I rin-Į^aibą uz pusę tos kainos, ime, kad Vilniuje spauedi- pirmenybių buvo teikiama važiavusiųjų. pasisakymus i Jėzų_Knstų pnes 1960 
kinį: “Hitleriniai žudikai kuri bu\o pažymėta siuvi- namas laikraštėlis ‘Tėvynės komunistinio jaunimo są- kartais tenka pamatyti metų Galilėjoje. Tu mokei 
l. ’ mo artelės kainoiaštvie. Balsas yra siuntinėjamas jungos nariams. Kas buvo spaudoje. Kartais tie pasi- žmones nuostabiai naujų

iš Berlyno užsienio lietu- gabus, ryžtingas, tam ne- sakymai-netikę. Toks išei- anĮ^m laikarn dalykų: at-
~ - ------------- vis, norėdamas apie save gailosJr nuodėmių atleidi-

sudaryti tremtinio aureolę, Kaitą apaštalui Peb-
/iaivhi mi Tu tarei: tau as duosiupripasakoja visokių dalykų. d karalystės raktus raktų. Kad ii- kažin kaip

Pavyzdžiui, galima pašte- rangaus Karalystes noi^un, nalenmrinti mano
bati fnlfin naroUldmn- Pir M tu surisi zemeje, busnoietum palengvinu mano beti tokių pareiškimų. Gn- dantie ir ka amžiną likimą, Tu esi beje-
idi, jei galėtų, tai visi lietu- girtas n danguje ir Ką anaštalam duo-

• f ičvo^iuni-ii ič t iotnvn.s, tu atrisi zemeje, bus atns- Kis paKeisti apaštalam nuo-
čiavimo mašina. Gamyboje moterų tun dėvėti tą pati, “žinokite ir kitiem paša- nių. Kas daryti svarstė Kas gali žmogų įgalioti }a? lr danguje. Vėliau P atiduntn anašblar™
•dalyvavo inžinieriai Balbe- apsiaustą, tą pačią suknelę kykite, kad Lietuvoje sun- negabių vaikų tėvai inteli-šitaip kalbėti visos tautos dviem atvejais tą Patl pa-

žaldauskas. ir tt. klausia dalis tai vra ko- centai ka darvti—.ova^ kardV, Vadam Hnnda tAisp kartojai visiem apaštalam, dangaus raktų is musų Kum-
stidnodamas iiems dan- KM liudytų, kad danguje•F” ---- -

Kretingoje”. mo artelės kainoraštyje.
Tai esanti pirmoji doku- vienodi drabuiiai 

metų rinkinio daugiatomes 
serijos knyga.

viams. Mes apie tą laikraš- reikėjo jokių “sąjungų”. 
(E) A. Novikovą Vil-jtėlį nieko Lietuvoje neži- Tokie jaunuoliai labai 

niaus “Tiesoje” nusiskun- nojome, kad jis Vilniuje puikiai išlaikydavo egza-
džia, kad krautuvėse par- spausdinamas. Lietuvoje jo minus, puikiai susidoroda-
duodami moteriški drabu- niekas nemato. Jame “ge- vo su darbu. Bet visiems

(E) Vilniuje pagaminta žiai yra labai vienodi—“u- rai” rašoma, kad Lietuvoje žinoma, kad kiekvienoje
pirmoji elektroninė skai- niformiški”. Taigi, šimtai nedrįstama parodyti. tautoje yra ir negabių žmo-

Elektroninė skaičiavimo
masma

I 1UC> CJUiVtMvn.-..* kiausia dalis tai yra ko-
Balakauskaitė, Dobrovols- ~ir.li,;« AnolUn* lūkiečių, todėl iš kolūkių, įr patys vaikai, svarstė ir sutrypti kas švenčiausia— 
kis, Klernikas ir Žalėnas. !v,es* eKsKursiJa Anglijo* sunRu pabėgti> nes gydytojas ir mokytojas, ku-

Naujoje mašinoje yra Be dviejų labai gerai iš- veikia “kreposnoje pravo” rfų idėjos ir įsitikinimai 
sumontuota apie 17 kilo- sijuotų asmenų ekskursijų (nevalia darbovietę pakeis- taip toli nuo komunizmo, 
metrų montažinio laido. Iš iš Amerikos, šiuo metu Lie-ti), bet žmonės bėga į kaip mėnulis nuo žemės, 
viso ji yra sudaryta iš tuvoje lankosi viena eks- miestus, dėl to labai padi- kurie laikė save šimtapro- 
40,000 įvairių detalių. Ji kursija iš Anglijos, iš Bell- dėjo ir Vilnius, ir Kaunas, Gentiniais lietuviais ir ko- 
turi 1,700 radijo lempų, shillio rajono, esančio ne- ir mažesnieji miestai pasi- munizmo priešais—staiga
Liepos 10 d. ji išsiųsta į toli Škotijos uosto ir pra- darė didesni. Tiktai ir čia jie visi sako: “Nieko nebus,
Maskvą, į tematinę mecha- moninio centro Glasgow. bėda—nėra butų. Valdžia vaikeli, stok į komjaunimą,
nizuotą mašinų parodą. Joje yra: A. Bartkus, A. nepastato, o privačiai lei- .aš dar per pažįstamus pa-

- v Tj„L^u<= n džia statytis tiktai mažus dėsiu”
namelius, todėl ir Vilnius,

Dlnnoc A lunac,

Bauraitis, K. Bukelis, O.
Nauji prekių žinovai Bukelienė, A. Gudinienė,
(E) Liepos 6 d. Kauno K. Malone, H. Martinienė, ypač Kaunas ir kiti Lietu

kooperatiniame techniku- J- Mocevičius, V. Pilipai- vos miestai dabar apkepę
me įteikti diplomai 63 bai- tis, K. Pridotkas-Grant, O. 
gusiems pirmąją prekių ži- Pridotkienė, K. Patamčiūtė 
novų laidą. i-Tomson, J. Verbickas, A.

_ . _ . .. IVerbickienė.Baigė konservatoriją j
Kapsukui paminklas 

Maskvoje(T)Liepos 4 d. Vilniaus 
konseivato! iją baigė 70 
studentu.

CIVJVl V*X.
tėvynės meile pririšima gaus arba Dievo karalXstės nėra pastovios tvarkos, kad
nri/ktlstn knriamp raktus- Paskui Tu nurodei, Dievą nevaržo jo paties įs-
pne klasto, kuname gimei, nuodėmes reikia at- leisti įstatymai, kad Dievas
kuname gyveno tavo tėvai, .Kacl. ”uoae7ie® v v™ np visažinas šiuo at-
kuriame tiek daug mūsų «stl au« kalį£ ’ĮL^^u Tavo, Diere, visagaly-
S’ir mJūšum°dL'XS1m>o “maf^Tu parkeri įbė'yri. apiėžta.
urnų ir musų dziauge-mo tiki-uiu sakau iums- vi- Betikrindamas tikėjimo
pėdsakų! Netikėkite to-: 1S tk^ -įU JU flS- T1 “žaizdas” anaštalo Tomo 
kiais “nareiškėiais” tai 808 nuodemes bus atleistos- žaizdas apaštalo i omo Kiais paieisKejais , tai - vaikams ” i pavyzdžiu, as įsitikinau,dažnai nevykėliai, kūne, ų sukam kad Tu negalėjai atiduoti
į užsieni vyko ne politinio Tu nepasakei, kas atleis

visas nuodėmes, ar Dievas,prieglobsčio ieškoti, o gal
dangaus raktų žmonėms, 
nors jie būtų apaštalai, ar 
vyskupai, ar kunigai. Tu 
turėjai pasilikti sau dan-

Ir taip 17-18 metų “vai
kelis” neša pareiškimą įsto
ti į komsomolą, o tėvas neišsižadės savo gimtosios; gai. Jei Dievas,—tai nėra gau^Yaktus, t. y. galią teisti 
šnekina pažįstamus, net su- žemės, kain jos neišsižadė- reikalo, kad nuodėmes at- ciPi’a«;

tik lengviau pagyventi, len- ■ ar apaštalai ir jų įpėdi- 
gviau praturtėti. Lietuviai niai—vyskupai bei kuni-

tomis “brazilkomis”. Gali
ma sakyti, kad visi miestai 
dabar apstatyti “brazilko- 
mis”, nors prieš jas oku
pantas buvo paleidęs pro
pagandos dūdas.

“Nors jau perdaug pri
rašiau, bet noriu jums duoti 
vieną svarbų patarimą:

Maskvoje Novo-Devičjes 
kapinėse atidengtas pamin
klas ten palaidotam Vincui !s”įį,ilįdainIi w glinine_ 

Be 2 amerikiečių ir An- Kapsukui-Mickevičiui. I a- mis pažįstamai* Lietuvoje, 
glijos lietuvių ekskursijų, tidaaymo iškilmes iš Vii- būkite labai atsargūs. Lie- 
Lietuvoje dabar vieši ir niaus buvo atvykę A. Snieč->įuvos okupantas yra labai 
kanadiečių būrys: E. Bvrie- kus, J. Paleckis ir kiti aukš- klastingas. Jūs negalite net 
ne, K. Luška, S. Kalvelis, ti ponai. įsivaizduoti, kur jis pinkles
P. Kisielienė, A. Maldei- Paminklas pastatytas pa- etato .Tūs salite cauti laiš-
kienė, A. Rusienė, J. Svirp- gal architektų Vytauto ir|įų, kuriuose “labai atvirai” 
licnė ir P. Suplevičius. Algimanto Nasvyčrų ii viskas parašyta. Ir jūs to

kių laiškų galite gauti, ir 
taipgi “atvirai” atsakyti, 
manydami, kad gal cenzūra 
nėra stropi, gal laiškas 
“kaip nors prasmuks”. Tai 
yra didelė klaida. Kiekvie
nas laiškas yra cenzūros 
skaitomas, o svarbesni—fo
tografuojami. Kad nebū
čiau tuščiažodė, jums pa
sakysiu, kad prieš mums 
išvažiuojant iš Lietuvos, 
buvo žinių, kad vieną gy
dytoją žvalgyba jau tardė 
kaip tiktai už susirašinėji
mą su užsieniais. Ir tai ne 
vienintelis atsitimas. Kelis 
jau mūsų pažįstamus tokiu 
būdu “pričiupo”. Išsiginti 
negalima, nes tardomam 
jie pakiša jo laiškų kopijas.

Kanadiečių ekskursija

... - . . . skulptoriaus Vvšniausko
Minėjo 2alg.no projekta. Antkapio plokštė-

mu.io wk.kt, j(? iškj;|ti žodžiai;
Liepos 15 d. Vilniuje bu- miam revoliucinio judėjimo 

vo iškilmingas susirinkimas veikėjui, vienam Lietuvos 
Žalgirio mūšio 550 metų komunistų partijos organi- 
sukakčiai paminėti. Prie zatorių V. Mickevičiui- 
Gedimino pilies buvo iš- Kapsukui, 1880-1935”.

Atsargiai laiškus rašykite
“N. Lietuva” išspausdino Taip yra visose darbo sri- 

ili:ą laišką, kurį parašė iš tyse. Kiekvienas žmogus 
Lietuvos į Vokietiją atvy- kiekvieną dieną rizikuoja 
kusi lietuvė. Štai kelios patekti 5-7-10-eiai metų 
ištraukos iš jo: kalėjiman, o sugrįžęs vėl

“Tie žmonės, kurie Lie- taip pat daro—“kombinuo- 
tuvoje gerai gyvena ir gra- ja”, nes iš algos nė vienas 
žiai rėdosi, tai ne iš uždar- nepragyvena.

moka kai kam pinigų už i jo pasaulyje dar nė viena 
sūnaus ir dukters priėmimą. tauta.Lietuviai tiki, kad tie 
Kam reikėjo šitaip elgtis, i broliai, kurie šiandien dar 
kam parduoti savo sąžinę priversti gyventi užsienyje, 
ir įsitikinimus? O gyvenimo kada nors sugrįš į laisvą kas daryti su buvusiais nu 
praktika parodė, kad dau- ir klestinčią L i e t u vą.'sidėjėliais. Jeigu visų žmo- 

Kada tai bus—sunku paša-1nių nuodėmės atleistos, tai 
koks gi gali būti- Teismas 
tiems, kurie jau nebeturi 

nuomones ame nuodėmių.

gelis tokių nebuvo reika
lingi nei komunistams, nei‘kyti. Bet kada nors tikrai 
lietuviams. Ir ar ne komiš
ka, kai toks jaunuolis stu
dentas prieš egzaminus ei
na į bažnyčią, klaupiasi 
ir kaistai meldžiasi, kad 
Dievas padėtų jam išlaikyti 
marksizmo, darvinizmo ir 
komunistų partijos istorijos 
egzaminus? Juk jei Dievas 
jį girdi, tikrai nepadės 
mokslui, kuris nukreiptas 
prieš Jį patį.

Štai kokiu veidmainingu- 
mu kai kas įrašė juodą! 
puslapį į Lietuvos istoriją. 
Tačiau šiandien ši nuodė
mė išgyvendinama ir inte
ligentija tampa vieninges-

bus.
Tokios 

gyvenimą ir įvykius yra 
visi inteligentai, su kuriais 
tenka susitikti, kalbėtis po
litikos ir gyvenimo klau
simais.

Čia teko pasikalbėti apie 
Lietuvos inteligentiją, jos 
gyvenimą, įsitikinimus, šie

leistų dvasininkai. Ir prie
šingai : jei dvasininkam 
duota galia atleisti visas 
nuodėmes, tai Dievui nėr

O jei ateitų kaltais pas 
Tave siela, kurią dvasinin
kas žemėje “surišo”, tai 
Tau vėl nėra galimybės 
svarstyti nuodėmių atlei
dimo, nes, anot Tavo žo
džių, duotų apaštalams, to
ji siela bus surišta ir dan-

kimus. Buvo apie šį gyve- |guje\ ate^s Tave jau 
nimą šviesių žodžių, buvo dvasininko nuteista
ir juodų. Reiktų pei-daug 
nuostabios plunksnos, kad 
galėtum nupiešti žmogaus 
gyvenimą šių dienų Lie
tuvos Įvykių rėmuose. Tai 
nelengva padaryti tuo la-

Tu nepalikai nusidėjė
liams teisės apskųsti (ape
liuoti) Tau dvasininko pa
dalytą sprendimą ir nepa- 
silikai sau teisės pakeisti

nė ir stipresnė, pasiryžusi *'gkaiįtojai Va-
koyoti uz savo jsitdon.mus (uose jau seniai •pai'ikę Lie.
ir i sus. . Įtuvą ir kai kas gali būti

Lietuvos inteligentai do- sun|u Aiįku
misi lietuviškomis Vakarų vajme ka'd kiekvienas žmo.

mirusių sielas.
Tavo teismas, ar papras

tas ar Baisusis, keliasi su 
galimybe žmonėms atleidi
nėti vienų kitiems nuodė
mes. Atskleidęs mano ank
stybos jaunystės lapus, Tu 
rasi, kad jau tada man ki
lo įtarimas dėl vykdymo 
sielom dviejų teismų: 1) 
pomirtinio ir 2) pasaulio 
pabaigoje. Visažinąs, visa
galis ir tobulai išmintingas 
Dievas negali daiyti ne 
tik nesąmonės, bet ir nieko, 
kas nereikalinga.

Apataštališkam katalikų 
tikėjimo išpažinime (Tikiu 
į Dievą Tėvą. . . tikiu—jis 
ateis teisti gyvųjų ir miru
siųjų, tikiu. . . į nuodėmių 
atleidimą) tas prieštaravi
mas buvo man vienas iš 
daugelio įrodymų, kad šv. 
Raštas ir Padavimas arba 
Dievo apreiškimas paslap
tingų religijos tiesų (dog
mų) yra pačių žmonių kūri
nys.

Visažinąs Teisėjau, Tu

radijo valandėlėmis, užsie 
nio lietuvių spauda.

rai auga. . .
“Bet baigsiu. Mes laimin

gus geriausiai priima tai, 
ką jis pats yra pajutęs, iš
gyvenęs.

Nelengvas inteligento ke
lias ir nelengva jo dalia.

kaip žmogui, kuris perskai
tys, pasvarstys, susimąstys, 
kuris pajus, kad Lietuvoje žlna, mano 
gyvenimas ir kova uz syie- jr Tu matei „ano įik ne. 
šią ateiti nera apmirę, kad gaką tikėti, kas priešinga 
tautos pastangos,^ kur^ lietu-, mano Įgytai nuovokai ar 
V1?.lr bebūtų tevyneje ai daĮĮnam jos pažinimui. Esu
uzsienyje-.yTa nukreiptos tikras, kad Tu nereikalausi 
bendram tikslui—Lietuvai, - manęs negalimo, t y to>

bio. Kiekvienas, kas dirba “Jūsų informacijai Lietu-
fabrike ar kur kitur, pada- vos kainos ir uždarbiai: Supraskite: klastingasis 
ro pinigo, bet ne iš algos, Vidutiniškas dirbančio už- Lietuvos okupantas sąmo- 
o. kaip pas sakoma—“kom- darbis—600—aki700 rub- ningai praleidžia “atvirus” 
binuoja”. Iš darbovietės lių už mėnesinį darbą. Tuo laiškus ir duoda “išsiplepė- 
išsineša tai. ką gamina, tarpu pora vyriškų batukų ti”, bet galų gale čiumpa, ... t
parduoda ir turi pinigo. 250-350, net 500 rublių: ir tada žiūrėk, kur tie pipi-jkvaila partija jsako.

jos vai dui garbei ir liki- kag praneša man’o' 
mui. Rašydamas stengiausi sugebėjimus bent kiek su- 
papasakoti tiesą, perteikti prasti Tavo darbų tiksią ir

gi, kad esame laisvėje ir Tačiau, kaip bebūtų, žmo- 
galime džiaugtis laisvu gy- gus lieka žmogumi, dirba
venimu. Čia atsikvėpėme: vienokiu ar kitokiu būdu tai, ką mačiau, pastebėjau, prasnię 
galime kalbėti, ką norime, savo tautai ir nori, kad jos pergyvenau 
galime daiyti, ką norime,: dienos pasidarytų švieses-
o ne tą, ką valdžia arba , nės, gražesnės.

Rašau Tau, skaitytojau, kartą.

Apie kitų tautų inteli
gentus pakalbėsime kitą

I

(Bus daugiau)

J. UGDŽIUS

2alg.no
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TECHNIKA AMERIKOS ŪKYJE
J. KAMINSKAS

(Tęsinys)
Ryškiais laimėjimais nu- bolševizmas be ko kito pa

žymėdama savojo kelio pir- žymėjo ir ūkininkų žemės 
mąjį laikotarpį, antį o ji te- nacionalizaciją, gal tuo no- 
chniškoji revoliucija , savo Vedamas paruošti dirvą plė- 

I laimėjimus pagrindus! au- sti ateityje automatizacijai 
tomatizacijos dėsniu, ruo- ir technikai Rytų žemės 
šiasi naujiems laimėjimams.' ūkyje. Tais pačiais meto- 

į Nauja technikos pažanga dais ir gal tais pačiais tik- 
' stato kultūringąjį pasaulį slais buvo siekiama sukurti 
prieš eilę labai sunkiai pažangą moksle bei didžio-
sprendžiamų ekonominių, 
kultūrinių bei socialinių 
problemų. Kuria kryptimi 
vystysis ateities gyvenimas? 
Ar technikinės revoliucijos 
išdavoje nesubręs, iki virs
dama gyvenimo faktu, re
voliucija pačioje dabartinė
je visuomenės santvarkoje. 
Aš sąmoningai n e 1 iesiu 
konkrečų revoliucijos tech
nikoje keliamų problemų, 
suprasdamas, kad tas viršy
tų ir mano pajėgumą šiuo 
metu ir galimybę realiai 
problemas išnagrinėti kuk
laus savaitraščio puslapiuo
se. Tačiau man rūpėtų grįž
ti pne klausimo, kuris ir tu
rėjo sudaryti šio straipsnio 
pagrindinę temą: Ar žemės

joje pramonėje. Mūsų atei
ties kelias yra aiškus—mes 
kovojame ir kovosime, kad 
išsilaisvintume iš Maskvos 
pavergimo ir grįžtume į lai
svojo pasaulio gyvenimo są
lygas.

Aš nesu tikras, kad čia 
ir vėl paminėdamas apie 
vyriausią mūsų siekimą 
grįžti į laisvąjį pasaulį tuo 
ir vėl nepažadinsiu kai kie
no šunkeliais nuėjusių sim
patijų sovietiniam režimui. 
Gal kas paabejos, ar grįži
mas į laisvę tai nėra grįži
mas į politiniai išparceliuo
tą, vis dar bendros kalbos 
neturinčią Europą?

Ar tai nėra atkūrimas 
smulkaus žemės ūkio su 
vargingąja kaimo būkle?

VAIZDAS Iš NERAMAUS KONGO

Belgų karys varo 2 vietinius gyventojus sostinės Leo- 
poldville aerodrome. Belgų kariuomenė, kol atvyko JT 
organizacijos pajėgos, saugojo aerodromą, iš kurio bal

tieji galėjo apleisti Kongo.

Įspūdžiai iš L S A seimo

Alou, Maik! Atėjau vo surankioti is Lietuvos vvstymosi tendencijoj 
pasakyti tau gudbai. laukų, kuriuos žuvusieji ar- auni Nugalintieji automati- j ou£*.e:davo. Tai kodėl jis buvo klodai naaireiške^ ^.nereiškia susmulkrn-

ne lietuviškas?
—Nu, matai, komitetas tinėse Valstybėse, turi šan

—Kodėl “gudbai”? 
—Aš išvažiuoju. 
—Kur?

zacijos metodai, pasireiškę, dažnai vargstančios 
visų pirma Amerikos Jimg-'^amon^g idestinčių milži-

—-------- ’ ......— tinese Valstybėse, tun san-1 našnn^ip? Artai nao-a
—Čikagon mane šaukia, akuoja, kad tokį pamin-sų virsti universaliai taiko-

kla buvo pasistatę žuvu- m‘aįs visame kultūringame^3^ Vefeiškia atsilikusios

Atėjo siems savo kareiviams vo- pasaulyje, taigi ir Vakarų apnikusiame kra'atva. kiečiau Sakoma, kad ir Europos kraštų žemės ūky- ^‘““minėti
ziuok raidavei, ba mes ne- Ame.^s ndųonm ,»na- je? , suautomatintų gamy-
gal.m prieiti prie tolko. sius parni ik Us S.at> dai o. Klausimų atsakant, ten- techniku kai tas virsta
Matai, jie tenai non pas- vienai daiktas bmo ti- ka išaiškinti, kunos sąlygos rpalin jrvvpnimn faktu 
tatyti toki paminklą, koks*1*1 «««>»««», oitunos auvumaviZav<jai Kibi™ ąniptnmtnip
buvo Kaune prie karo mu- ant to paminklo uždėtas, sėkmingai plisti bet kurioje er<jVėje?
ziejaus pastatytas žuvu- -Klysti, tėve Kryžius gamybinės veiklos srityje. T tik-
siems uz Lietuvos laisvę tai jau tikrai ne lietuuskas Paminėdamas tik betkunas . J. ?,A
kovotojams. Sudarė jau m reikšmuo. Jį atnešė popie- jų, kaip mokslo bei techni- Dak^ždėta ir Sovietų ats- 
komitetą, ir aukas pradėjo žiaus kareiviai ateidami kos atitinkamą pažangą, A. Npxiflrinx itarimo 
rinkti, ale nežino, kokios Lietuvos plėšti. Pirma lietu- atitinkamą kapitalo kon- aš darJ nesu linkęs A 
stailos tas paminklas turė- tuvių tauta kiyžiaus neži- centraciją su automatizuo- čiaug bjūdijim j* “Darbe” 
tų būti. nojo. tos įmonės našumu suderin-j k lb.J strainsnvie ir

—Bet kiek aš žinau, tė- —Šiaip ar taip, Maiki, tą rinką, įmonei aptarnauti Pgn 7 
ve, prie karo muziejaus bet į Čikagą man reikia va- tinkamo lygio personalas,
buvo tik vienas paminklas žiuoti, ba kitaip tas komite- kaip viena jų dar paminė- 
žuvusiems už Lietuvos lais- Us Sali užrioglinti ant pa- siu įmonės mastą, 
vę ir kas vra buvęs Kaune minklo Smetonienę ar kito- Suautomatinta įmonė gali
kiekvienas galėjo jį maty^ burtininkę. ‘ būt tik didelio masto Įmonė,. Jo vfeos Iaik

Jo stilius visiems žino- —O kuo ievas norėtume! kad save pateisintų finan-p.a 
paminklą apvainikuoti? siškai. Nekalbant apie au-

—Žinai, Maiki, kad pa- tomobilių, tekstilės, plieno, 
minklas būtų tikrai lietu- cukraus ir dešimtį kitų įmo- 

knmitPtiT ’tokio viskas ir originališkas, kaip nių, tas dera, pasakyti paga- 
nenori. Sako, anas buvo komitetas nori, tai reikia liau, kaip.ryškėjais ne-
perprastas, reikia šunines- Pa?tat-Vtl lietuviška ale i ar skaitlingų šiame ^aipsnyje 
nio ir lietuviškesnio, kad svlrn.«> ,.0.an‘ .3t9g<>. ikeltt paminėtų payzdzių ir ze- 
amerikonams būtų ko pa- ga™°><ls; Gi klėties vi- mes ukiui. Automatizacija
įžiūrėti Tai vot kain’ du->e JrenStl £er3 klubjb ir del to UlP vešliai tarpsta
į, -i • * no ; katp Kaune buvo Ramovė. Amerikos Jungtinėse Vais-Reikia amerikonams pasi- [ybėse kad j; §, moksIo
ot . galėtų čia pokerį palošti, bei technikos pažangos, be

—As nemanau, teve, kac prisiminti kaip kovojo už milžiniškai koncentruoto 
Chicagos lietuvių komitetas Lietuvą, kaip nuo bolševikų kapitalo, talpios rinkos, tu- 
galėtų pastatyti tok} pamin- bėgo, padalyti rokundą su- ri laisvė* vystytis ir žemės 

k^ls stebintų ameiikie- menės ir vyriškai išsigerti, i ūkyje.
cius. Bet jeigu ir pastatytų, į —Gerai, tėve, pasikalbę-i Bet nuo čia ir prasideda 
tai jis būtų jau ne toks, kaį SU2Tjši iš Chicagos. pagrindinis istorinio proce-

—Kas šaukia?
—Nežinau, vaike 

paviestka ir sako

ti. 
mas.

—Jes, Maiki, tą pamin
klą matė ne vienas; ale

tgos

jo skelbiamas mintis 
laikyti arbitrariniu šunuo
degavimu nesusitupėjusio 
žmogaus prieš kruviną des
potą ir jo vergu prarūgusį 
režimą. Jo \
išaiškinimui, manau, kad 
A. Šalčiui dingo galvoje pa
grindinė mintis visai padė
čiai teisingai įvertinti. Bū
tent: Kad visa tarybinė bol
ševizmo santvarka yra pa
grįsta prievartaujamu suža
lotu vergu.

Trečią seimo dieną de
legatai buvo nuvežti trim 
autobusais į Pittsburgho 

. universitetą tenai lietuvių 
aukomis įlenktąjį “Lithu- 
arian Classroom” ir kitų 
tautybių panašių kambarių 
pažiūrėti. Ta proga univer
siteto salėj buvo suruoštas 
delegatams šaunus užkan- 

' džių bufetas ir pasakyta 
keletas kalbų delegatams 
su univeisiteto veikla supa
žindinti. Visa tuo pasirū- 
! pino Lietuvių Kambario 
> Komitetas, kuriam atsto
davo judri ir simpatiška p. 
B. Pivarūnienė. Po užkan
džių ir kalbų, delegatams 
buvo aprodyti įvairių tau
tybių kambariai, jų tarpe 

ii- lietuvių. Tokių kamba
rių yia iš viso, rodos, aš- 

! tuoniolika. Man geriausia 
: patiko škotų kambario ar- 

- ■ chitektūi a—geros propor
cijos ir geras skonis. Gai
la, kad aš negaliu to pasa
kyti apie lietuvių kambarį.

„ . X. . OT A T 7 —-1 XX- -• Antanas Gudaitis, kuris tą Deimantinis SLA sukak- siūlymą atmete, nes jeigu ];arnbarį suprojektavo, tei- 
ties seimas Pittsburghe pra- viišininkai veda organiza- ginasi kad tai ne jo paties 
ėjo labai sklandžiai ir tvar- cijos reikalus gerai, nėra “išradimas”. Jis norėjo jam 
kingai. Viršininkų raportai, reikalo jų keisti; o jeigu ku- duoti iietUvišką charakterį 
kurių skaitymas seniau už- ris jų pasirodo netinkamas, k motyvus jam sėmęs iš 
imdavo po tris dienas, šį tai rinkimuose jis savaime dim lionio meno galerijos 
kartą buvo priimti pirmos iškris. i Kaune.
dienos popiety,- nes seimas; Apie 10 kuopų reikalavo i visus tuos kambarius 
priėmė juos taip, kaip jie suretinti Pildomosios Tary- 'unįversitetas vartoja’ klasių 
atspausdinti seimo darbų bos rinkimus ir seimus. Dvi pamokoms, ir tokiam tiks- 
knygoje — be skaitymo, kuopos siūlė šaukti seimus ]uį pritaikytas jų įrengi- 
Kiek ilgiau užtruko tik se- kas ketverius metus, o sep- mas; juoda lenda sienoj, 
kretoriaus dr. M. Viniko tynios kuopos ir 6-toji aps- kėdės staliukai ir tt. 
raporto priėmimas, nes jis kritis—kas trejus metus, -pą pačią dieną vakare bu- 
buvo ilgas ir sudėtingas, to- Už trejus metus stojo ir vo seįmo banketas viešbu- 
dėl delegatai norėjo kai ku-j Įstatų Komisija. Šį klausi-. ty< žmonių prisirinko tiek, 
rių paaiškinimų. mą balsuojant, už 3 metus ];ad negalėjo visi sutilpti.

Pirmos dienos darbas už- į pasisakė 52 balsai, o už Banketas buvo geras ii- ge- 
baigtas 5-tą valandą popiet, du metu, kaip iki šiol buvo ra buv0 jo programa. Ypač 
o 6-tą valandą buvo Pildo-1—48 balsai. Nors dauguma man patiko, kad prie “gar- 
mosios Tarybos suruoštas i pasisakė už 3 metus, vis kės stalo” sėdėjo tik rei- 
jaukus delegatams priėmi- dėlto sumanymas atpuolė, kalingi žmonės . Politikie- 
mas su užkandžiais ii- gėri- 'nes jam priimti reikėjo j-jų, kuine mėgsta tokiomis 
mais. !dviejų trečdalių balsų. Tai- progomis už dvką prival-

i Antią dieną tačiau sugai- gi pasiliko kaip buvo: rin- oytj k pasireklamuoti, ne
šta daug laiko bergždžioms mai ir seimai kas dveji į/uvo nei vieno. Nebuvo ir 
diskusijoms svarstant kuo- metai. “invokacijų”. Už tai reikia
pų įnešimus. Įnešimų buvo Karštų diskusijų sukėlė pripažinti kreditą banketo 
37, bet apie 30 jų atmesta Kanados klausimas. Kana- rengėjams. Žinoma, be kal- 
ikaip nepraktiški arba prieš- diečiai pareikalavo sau ly- bu neapsėjo. Bet kalbos bu- 
taraują įstatams. Vis dėlto gjų teisių Susivienijime. Mat vo rimtos ir geros. Ypač 
delegatai norėjo apie juos jįe atlieka visas SLA prie- gražią kalbą pasakė Lietu-
pakalbėti. voles, tačiau negali būti vos atstovas p. J. Rajeckas

Svarbesnių įnešimų buvo renkami į SLA Pildomąją iš Washingtono. Jis turi la- 
tik keli. Pavyzdžiui, 226 kp. Tarybą, negali būti SLA bai švelnų, malonų balsą
siūlė, kad Pildomosios Ta- ------ — . - - -
rybos narių kadencija būtų 
apribota 4 terminais, o 308 
kuopa reikalavo sutrumpin-

koks Kaune buvo,kurį bol-. 
ševikai nugriovė. O jeigu 
jis nebus toks, tai jis netu- 
rėš ir tos pačios reikšmės. Į 

—Taigi valuk to jie ir 
šaukiasi į mane, kad nori

so raidos Vakaruose ir Ry
tuose pasikeitimas. Kai Va
karai, turėdami pakanka
mos erdvės ir žemės ūkiui 
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geros rodos. Sako, pasitark mo literatūros 
su savo frentu Zacirka ir kurio tikslas

jūdis yra paskelbęs Jauni- bei Kanados neaprėpiamuo- 
konkursą, se plotuose, kai jie ir pra

yra suteikti monei ugdyti pasirinko na-

Vergų valstybei sukurti 
su jos “kultūra,” su jos pi
liečių psichologija, su jos 
piliečiais, kinių sieloje tary
binis režimas stengiasi nu- 
mirdinti laisvojo žmogaus 
mintį bei siekimus, bolše
vizmas dilba jau daugiau 
kaip 40 metų. Žinant nuo
taikas sovietų pavergtuose, 
žinant, kad laisvo žmogaus 
mintis teberusena pačioje 
“sovietų tautoje,” kaskart 
enea gingiau prasiverždama 
iro režimo jai statomas už
tvaras, lengva suprasti, kas 
tuo kruvinu dairbu laimėta. 
Ir kai A. Šalčius savo straip-

centro valdininkais. SLA ir puikiai vartoja lietuvių 
konstitucijoj apie jų tei- kalbą.
sės nėra nieko pasakyta., Solistė (mezzosopranas) 
Todėl jie pareikalavo pa- Aldona Stempužienė dai

ri kadenciją iki dviejų ter-jkeisti SLA konstituciją, kad navo bankete trim atve- 
jninų. Tai reiškia, kad ištar- ’ Pildomosios Tarybos nariais jais ir kiekvieną kartą bu- 
navę du terminu SLA virši- galėtų būti renkami ir Ka- vo apipilta gausiais aplodis- 
ninkai neturėtų teisės dau- i nados lietuviai piliečiai, mentais. Jai akompanavo 
giau kandidatuoti. Šis siu- ^Seimas su tuo sutiko, tačiau pianistas Jonas Švedas. Va
lymas buvo motyvuotas tuo, !SLA centro sekretorius tu- karas baigėsi šokiais. Ban-
kad reikia duoti galimybės 
jaunoms jėgoms įeiti į SLA 
vadovybę. Šeimas tokį pa-

atvažiuok Čikagon. Jie tu- progą jauniems rašyto jams tur alaus pažangos nevar- snyje imasi garbinti bolše- 
ri jau pasirinkę prie jėzu- (jkj 30 metų amžiaus) iš-'žemo pioceso kelią, Rytai vizmo pasiekimus, bandy-
jitų špitolės ir pleisą pa-į bandyti savo literatinius nuėjo aziatiško despotizmo 
minklui, ale negali susitar- sugebėjimus. Laimėtojams keliu. Šiandien turime per
ti dėl stailos. Jie tik žino, yra paskirta S450 . Rasi- nelyg pilną abiejų santvar- 
kad paminklas turi būti niai gali būti poezijos ar kų raidos vaizdą, Despoti- 
lietuviskos dvasios, origina- prozos kūrinys (pav. trum- nių Rytų praeityje, bolše- 
liskas ir keltų mūsų tautos pa novelė ar apysaka), o vizmo siekimams pavergtas 
vardą. taip ir publicistikos rašinys ir sutryptas žmogus, mili-

—Tėve, aš nesuprantu, kuriuo nors lietuviškosios jonai jų nukankintų ir nu- 
kodėl Kauno paminklas kultūros ar visuomenės gy- žudytų, milijonai pavergtų 
chicagiečiams atrodo ne venimo klausimu. ir skurdinamų, k 1 a i k iu
lietuviškos dvasios? Juk Rašinius iki rugsėjo 15 d. smurto, klastos, kraujo ir
jis buvo pastatytas Krašto siųsti Jury Komisijos sekre- kančių volu skiria mus nuo 
Apsaugos Ministerijos. Me- toriui Romui Keziui, 130 laisvojo pasaulio ir jo pa-
džiaga, apskriti, netašyti Hendrix St., Brooklyn 7, niekintų idealų.

damas juos kelti, kaip siek
tinus pavyzdžius, prašosi 
mintis, kad turime reikalo 
arba su “idealiu Maskvos 
reformuotu vergu,” kurs 
tiki tuo, ką rašo, arba su ap
kvaišintu ar kitokiomis 
priemonėmis paveiktu as- 

yneniu.
Pagaliau mūsų nebaido 

bolšivizmo keliamas bau
bas apie Lietuvos atsiliki
mą, jai gresiantį skurdą pra
monėje, žemės ūkyje, socia-

atgavus. To viso mes turėjo
me iki soties ir tebeturime 
“Lietuvos Socialistinėje Ta
rybinėje Respublikoje.” Ta
čiau ar A. Šalčiaus “pami- 
šusioji” galvoje jau išdilo 
vaizdas, kaip sparčiai atsi
gavo Lietuvos ūkinis ir kul
tūrinis gyvenimas, kai tik 
kraštas pasilaisvino iš ca- 
ristinės Rusijos jungo. Dėl 
to mes siekiame laisvės. 
Dėl to kovojame už pasi lai
svinimą ir iš Maskvos cha- 
nato, žinodami, kad mūsų 
ateitį mes patys kuraime ko
va ir laisvu dai bu. Bet tam 
būtina, kad išsikovotumė
me laisvę, atsikurtumėme ir 
gyventumėme n e ž aluotos 
demokratinės san tvarkos 
sąlygose. Man atrodo, kad 
dar vakar tas viskas buvo 
aišku ir tarybinių simpatijų

rėš dar pasiteirauti, ar su- ketui vadovavo p. B. Piva- 
tiks su tuo šalies patvarky- įrinienė. Tai buvo trečia- 
mai. dienį, liepos 13 d. Ketvir-

Kai kurios kuopos skun- tadienį seimas pasibaigė, 
dėsi, kad dabartinės SLA 5
blankos ligoniams esan- ’
cios perdaug komplikuotos. . ..
O • • • • or A 1 širdies ir kraujo apytakos Ii-Seimas įpareigojo SLA sek- ..... . ___ .. . 1 jros vra didžiausias musų pne-retonų tas blankas supras- .
tinti.

Seimas vienbalsiai užgy- 
re paskutiniais linkimais
išrinktąją Pildomąją Tary-, GERIAUSIA DOVANA
bą ir išrinko S. Gegužį vi-1 ______
cepirmininku, mirusiojo J. jei galvojate apie dova- 

Maceinos vieton. 1 ėvv-: na savo pa2istamam ar
išrinko M. L. Vasili. ; ‘>-> <gui, ta, atom.nkite.

Kontrolės Komisijoj pa-ik.a<l g«na«s'a dovana bus
siliko S. Michelsonas ir A. ales knygos:
Trečiokas, o buvusio Gegu- Stepono Kairio “Lietuva 
žio vieton įėjo A. Čaplikas. budo.; kaina M 

Švietimo komisijon įėjo
dr. P. Grigaitis, M. Vaidy- „. .. .
la ir A. Kalvaitis, visi . K,',pr° . D’in°-
trjs iš Chicagos. ,,nt • ka,na J6 00'

Įstatų komisijon—dr. A.
Montvidas, K. Mačiukas, Kipro Bielinio “Penktieji

gal ir dar kieno kito ir dr. K Drangelis. metai”, kaina $6.00.
iJco kito—nepaveiktam A. Skundų ir apeliacijų— T ..
Šalčiui. Kaip bebūtų, visa adv. Thomas E. Mack, S. . 35. . . Kelei-
atsakomybė už klėdėjmus Bakanas ir S. Budvitis. jV1° administracijoje:

akmenys jam pastatyti bu- N. Y. Kimino smurto etapais iiniuoso santykiuose laisvę
pasilieka visiškai autoriaus 
A. šalčiaus uUakomybci.

Sekantis seimas bus Ne-;
u aike, N. J.

<?•><; Ilnnriuuv, 
Itn^tnn 27, MaivM,
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1 i esin?, s •
Dažnai po darbo Jurgis patraukdavo dviračiu i savo' 

“farmą,” arba savo “vietą,” kaip jis pats savo mintyje 
vadino. O vaido tai vietai vis nesiryžo suteikti. Nežino
jo, ką jis toje vietoje days. Jeigu jau ištaisyti ir apsigy
venti, tai vardą reikia turėti. O dabar tokią pūstynę gė
da ir žmogui parodyti. To dėl niekam nerodė ir niekam 
nesakė, kad turi vietą nusipirkęs. Bet vis dažniau ir da- i 
žniau ten patraukdavo. Važiuodavo dviračiu žinomkis 
takais, dažnai tuojau po darbo. 0 savaitgalius beveik iš
tisai ten praleisdavo. Apvalė narius, sudegino visą ne
reikalingą “džunką,” aptvarkė duris ir langus, apkali- 
aėjo daržinikės plyšius, nukapojo krūmus ir apgenėjo 
kai kuriuos medukus. “Vieta” pasidarė kiek jaukesnė ir 
jis jau galėjo ten pernakvoti.

Pradžioje namiškiai susirūpino staigiais Jurgio din
gimais, bet paskui nutarė, kad bus paną kur nors susira
dęs ir dėl to dingsta. Juozas jau labai retai tegalėjo ji 
prisiprašyti ką nors krautuvėj padėti. Jų santykiai pa
siliko draugiški, bet šalti. Jurgiui atrodė, kad Juozas tu
ri suprasti, kodėl taip nyko. Bet jei Juozas ii- suprato, 
tai to nerodė. Pavydo žarija ruseno juose, nors jie pa
tys sau to nebūtų pripažinę. Juozas dh bo krautuvėj vi
su įniršimu ir pyko, kad Jurgis jam jau nebepadeda, ir i 
svarstė kur jis dingsta, o Jurgis tokiu pat įniršimu tvar- • 
kė savo “vietą.” Dažnai pagalvodavo, kad jei pasikvies
tų, tai greičiau apsitvarkytų. Vasaros metu daug jo drau
gų jam padėtų. Tačiau bijojo būti išjuoktas ir gėdinosi 
tokią apleistą vietą bent kam rodyti. Ypač jis nenorėjo, 
kad Juozas apie tai sužinotų, kurio turtai labai regimi 
atrodė.

Kartą važiuodamas Jurgis nusuka kaž kaip dviratį 
į rsvą k susuko ratą į aštunkę. Jam dviratį betaisant, 
privažiavo kitas dviratininkas juodukas ir pasisiūlė pa
dėti. Jurgis į jį pažvelgė ir pasibaisėjo: vyras labai di
delis aukštas ir platus, bet veidas sužalotas bjauriais, 
blogai užgijusiais, randais ir viena akis uždengta. Bet 
jo balsas buvo malonus ir elgesys draugiškas. Apsitvarkę 
dviračius, susėdo ir pasikalbėjo. Negras pasisakė, kad 
jis vadinasi Peter Hamilton. Jis atvažiavo iš Georgia i 
valstijos. Ten jo bočiai gentkartėmis gyveno ir dirbo 
plantacijoj, kaip vergai pas Hamiltonus. Jo senelis bu
vęs labai užtikėtas ir jam nepatikę vergijos panaikini
mas. Iš pagarbos savo buvusiems ponams, o gal dėl gar-! 
bės troškimo, jis pasivadinęs irgi Hamiltonu. Jo tėvasĮ 
ir jis pats Peter dirbo žemės ūkio darbininkais. Tačiau 
jam nutiko nelaimė: mulas įspyrė į veidą ir išmušė akį. 
Vietinis daktaras prastai veidą susiuvo, o akies gi ne
grąžinsi Jis nusipirko dviratį ir atvažiavo į Bostoną su
taisyti veidą ir stiklinę akį įsidėti. Nuėjo čia pas savo 
ponų ainius Hamiltonus, kurie dabar Bostone gyvena. 
Šie išklausė jo nelaimių gana atidžiai, bet kai sužinojo, 
kad jis ilgi Hamilton vadinasi, liko labai nepatenkinti. 
Liepė jam atgal važuoti į Georgia. Bet jis nenorįs važiuo
ti, kol susitaisys veidą. Jis turi užsidirbti pinigų tam 
reikalui, bet tas nesiseka. Dabar dirbąs prie griovių ka
simo sausinant laukus, bet tas darbas greit pasibaigsiąs. 
Gal Jurgis jam kur noi-s darbo žinotų? Jurgis pagalvojo 
apie dirbtuvę, kur jis dirba ir nutarė: nepriims. Juodu
kas ir dar taip biauriai atrodo. Bet vyras tvirtas, kaip 
nulietas.

—O gal norėtum man padėti krūmus rauti?—pa
klausė.—Aš čia tokią vietą nusipirkau ir noriu aptvar
kyti,—paaiškino.
Peter jam padės savaitgaliais ir vakarais, o jei neteks

Pasikalbėję sutarė, kad kol griovių kasimas eina, 
darbo, tai padirbs visą laiką. Darbininkas pasirodė 
jis didelis ir Jurgiui savo vietos tvarkymas ėjo daug 
sparčiau. Pagaliau sutarė, kad juodukas padės jam kiau
les auginti Ilgai nelaukdamas pripirko paršiukų ir suda
rė gardus. Nupirko arklį ir kaivę. Peter buvo labai pa
tenkintas pradėjęs vėl “farmeriškus” darbus dirbti.

Jurgis fabrike darbo nemetė ir dažnai nakvodavo 
pas brolį Joną. šis jam ėmė pasakoti, kad Europoje lai
kai neramūs. Užmušė Austrijos sosto įpėdinį ir gali kilti 
karas. Jurgiui nelabai atrodė tas svarbu. Jis neįsivaizda
vo, kaip ias jį gali paliesti. Tačiau po kiek laiko pamatė 
laikraštyje stambiomis raidėmis užrašytą antgalvį: 
“Vokečiai mušasi su francūzais; caro kareiviai jau Prū
suose; Liepojus dega” ir suprato, kad karas gali palies
ti Lietuvą. Pagalvojo apie tėvus, bet tuojau pasidžiau
gė, kad iš Lietuvos išvažiavęs ir nereiks jam karmom •- 
nėn eiti. Kitą savaitę Jurgis griebė “Keleivį” ir pamatė 
tokį antgalvį:

“Vokiečiai jau Lietuvoje: Lenkija išdeginta; Austri
ja taipgi apskelbė Rusijai karę: Francūzai vokiečius 
šluoja; Japonai ruošiasi į karę.”

(Bus daugiau)

JIEMS REIKAMINGA DIENA

L'nderwood iš Indianapolis, Ind., Seimai liepos 11 d. 
tikrai reikšminga. Annel Vnderwood prieš 3 metas 

liepos 11 dieną pagimdė pirmąjį sūn y Herbertą, šie
met liepos 11 d. ji pagimdė antrąjį sūny Dengias. Be 
to. jos vyras irgi yra gimęs liepos 11 dieną. ..

PASAKA

Nepyk, mylimoji, nepyki,
Ant krūtinės padėk štai galvelę,—
Aš paseksiu tau pasaką tykiai
Apie tolimą tolimą šalį. z
Kartą buvo toks senas karalius,
Daug turėjo jis turtų, pilių,
Ir jis vedė jaunutę mergelę,
Neištaręs iai žodžio: mvliu.— ------- w------ ------- - _ - -
O męrgelė bijojo karaliaus,
Ji liūdėjo aukštojoj pily,
Pyko, rūstavo, keikė ji dalią
Taip graudžiai — apsakyt negabi.
Ji kamavosi naktį ir dieną, t
O pily taip tamsu, neramu, "
Ir sumanė jauna karalienė
Pamatyti kraštų tolimų.
Ir senasai valdovas išleido,
Šimtas raitelių ją palydėjo,
Nevirpėjo jo vyriškas veidas
Ir širdis jo tvirta nedrebėjo.
Tik niūrūs jis stovėjo prie vartų
Ir žiūrėjo kaip tolo jinai.
Neatsigręžė ji anei karto,—
Nedėkinga jaunystė, žinai.
Karalienė skubėjo į Pietus,
Kur—gėlių, karštos meilės tėvynė,—
Iš kožnos jai patikusios vietos
Ji karaliui vis siųsdavo žinią.
O tų vietų ji matė nemaža
Ir valdovui daug siuntė žinių,
Kol beliko jai vienas tik pažas,
Našlaitėlis, bet vyras šaunus.
Nebegrįžo ji tūkstančio mylių:
“Be sargybos keliaut negaliu .
Kam jai grįžt, kad tas pažas ją myli,
Kaip tave aš, brangioji, myliu.

Petras Babickas

. ♦»

PADĖKOS ŽODIS

mos visas sambūris buvo į? ™ilteliM- 31 ba Pašauk- tasis imperatorius dabai- ta- 
nuoėirdiiai priimtas Lietu- ***“, i^ru " P

jeckui ir'poniai mūsų nuo- *±’!. Did,elis • pada£'Us
širdus ačiū. vėliau miltus, kepimo mil- ir moterų gyvenime. Visur

. j , . . telius. Visą tą masę supilti'moterų aukštose valdinėse
| Musų daubas ir musų pa- j formą jr kepti pusę va-'vietose nėra daug, o Japo- 
stangos outų ir pasilikę pa- landos 400 laipsnių karšty.'nijoj jų neseniai visai nebu- 
stangorais, jei iš lietuviu ne- iškepus perplauti į dvi Vo, bet štai šiomis dienomis 
butume sulaukę pinigines perdėti maimeladu naujas ministeris pirminin-

(abrikosų ar kt) ir aptepti kas Hayato Ikeda socialinių 
, Washmgtoną be paramos Virinimu liukru, kuris ši- reikalų ministerio vietai pa- 
is s^ies nebūtų buvusi pna- uip padaromas: Įsirinko moterį Masa Naka-

. .. , 1 Pusė citrinos sunkos, šau-!yama, Amerikoje baigusią
) Kelionei lesąs jau is ank- kštelis vandens ir cukraus žinomą Welle«ley kolegiją.
. sto ielkė ir pats sambūris, pudros kiek, kad būtų tirs- j Dar didesnė “revoliuci- 
įTara tikslui Bostone suren- t*, trinti 10 minučių ii- ap-!įa” padaryta Ceilone (sala 
gėme 12 tautų pasirodymą, tepti. inetolii Indijos pietinėS'da-
.Tą pasirodymą garsino be-4 Galima liukrą apibaraty-Įlies). Čia praeitą savaitę 
(veik visa musų spauda r ti kapotais migdolais ar 44 metų moteris Simiravo 
.vietines lietuvių radijo pro riešutais. Bandaranaike naskirta mi-Bandaranaike paskirta mi

nisterių tarybos pirmininke. 
Tokiose pareigose dar nie
kur jokia moteris nėra bu
vusi. Apie tai kitą karta

gramos. Už tą talką nuošir- j 
-džiai dėkojame.

Nors pasirodymas ir ture-1 
' jo didelį pasisekimą, vienok t

pelno kelionei toli, Niekia- gyvenimas nešto- bus plačiau parašyta, 
neužteko. Reikėjo vi vietoje> kai kur ’

JAPONIJOJ MOTERIS 
MIN1STERĖ

jiskreiptis j Bostono lietuvių da,ykų aukštyn
organizacijas. Talkon nuo- kojOmis apverčia. Sakysim, I Jei niekas negelbsti—šypso- širdžiai įsijungė kelios or- Jaįonijoj Pdaug žimtm<toi; kis. 
ganizacijos ir pavieniai as- šventais laikytų dalykų po
menys. JAV LB Bostono atsisakyta. Net dievin- Karvės j medį neįlaipinsi,
apylinkė pasiėmė globėjo
pareigas ir kelionei paskyrė - r s j©oocr<KMWHH3ooBioo<ao«
$100, Lietuvių Pil. Draugija 
So. Bostone paskyrė $50,
SLA 328 kp.—$10, pavie
niai asmenys iš Bostono ir 
tolimesnių vietovių kas su 
$10, kas su mažiau, taip pat 
nuoširdžiai parėmė mūsų 
(kelionę. Organizacijų vado- 
,vybėms ir pavieniams as
menims rėmėjams nuošir
džiai dėkojame.

Nuoširdi padėka Strand 
kavinės savininkams pp.

! Gedučiams, kurių saie ne
mokamai ištisa mėnesį nau
dojomės repeticijoms.

Nuoširdus ačiū muzikui 
Juliui Gaideliui už muziki
nės dalies vedimą ir tvarky
mą laike repeticijų ir mūsų 
lydėjimą į Washingtoną.

I Nuoširdus ačiū p. Povilui 
Labanauskui už sudarymą 
sąlygų per “Amerikos Bal
są” tarti žodį į Lietuvą.

Į Mano nuoširdi padėka 
.priklauso p. Paramskui už 
malonų priėmimą ir Wa^i- 
jngtone žymesnių vietų pa
rodymą.

Dar kartą Bostono Lietu- 
jvių Tautinių šokių Sambū
rio vardu nuoširdžiai dėko- 
iju visiems, kurie padėjo 
mums nuvykti į Washingto- 
ną birželio 4 d.. į tautų pa
sirodymo šventę.

* * *

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

rai atliekami, gali žiūro
vus žavėti”.

pradžioje! Tokių rezultatų pasiekta 
C. įvyko gerokai padirbėjus. Sambū-

Š. m. birželio 
Washingtone,D. 
keletos dešimtų tautų pasi- rio nariai, neatsižvlegdami 
rodymo šventė. Joje Ame- į nuovargį darbovietėje ar 
rikos lietuviams atstovauti mokykloje, uoliai lankė re- 
garbė atiteko Bostono Lie- peticijas ir įtemptai dirbo, 
tuvių Tautinių Šokių Sam- Už tai aš sambūrio daly- 
būriui. viams nuoširdžiai dėkoju ir

Reikėjo nemažai laiko viliuos, kad ir toliau dar- 
ir energijos skirti tinkamai niai bei su pasišventimu 
pasiruošti ne tik prilygti, dirbsime bendram

Ona Ivaškienę, 
Sambūrio Vedėja

ŠEIMININKĖMS

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

ŽEMft DEGA, J. Savicko karo metų 
0939-1945) "žrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

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

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

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

SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

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

žEMAITftS 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 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, paėašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina _____ — $1.25

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

?x KISS IN THE DARK. .T. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTORIŲ SEšftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ...................................... $6.00.

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

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

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

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

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai. 477 psl.. kai
na ......................................... $3.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ............. — $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

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

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal. 

bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.
MARLBOROTTGTT'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14t 
psl., kaina .......................... $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .............................50c.

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3S0 
psl. Kaina................................. $3.00.

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

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimosi 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 ........... $2.00

TIKRA TEISYBft APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
I,abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

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

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

KODftL Aft NETIKIU I DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kama .............................20 Cnt.

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

Biskvitai

Imti: Pusę svaro sviesto, 
puodelį gretinėlės, puodelį 
;ukraus, 3 puodelius bul
vinių miltų ir 3 puodelius 
kvietinių miltų, pakelį ke
pamųjų miltelių arba šauk
štelį kepamosios sodos, 
vanilės pusę lazdelės.

Sviestą ištrinti su cuk
rum, supilti pašildytą gre- 
tinėlę, paskui bulvinius mil
tus, kepamuosius miltelius, 
vanilę ir ant galo kvieti
nius miltus, jų gal reikės 
pridėti daugiau, kad tešla 
būtų reikiamo kietumo. Pa
dėt šalton vieton pusę va-• ar

IS-

musų
tikslui. O tikslas: puoselė

tų tautų grupes. Mūsų pas-Įti lietuvių liaudies meną—landos, tada kočioti, 
tangos veltui nenuėjo. Tai tautinį šokį ir tautinį drabu- Raustyti su forma ir kepti 
patvirtina didžiausias Wa- žį—ir savo viešais pasiro- krosnv 250 lainsniu karštv 
shingtono laikraštis “Thetymais garsinti lietuviui Biskvitus galima ištepti 
Washington Post”, kuris tautos vardą, iškeliant jos liukru.
birželio 5 d. 1 laidoje taip ‘ labarties kančias, tuo pačiu,

bet bandyti ir pralenkti ki-

kovon Vieniškas tortasįvertino mūsų pasirodymą: jungiantis bendron 
“Lietuvos grupė iš So. už tautos laisvę. Į Imti: 10 uncijų sviesto,

Bostono buvo ypatingai ge-j Tą mūsų tikslą ir mūsų 10 uncijų cukraus, 7 unci- 
rai paruoštos liaudies šokių ryžtą gražiai įvertino savo jas migdolų, mašinėle vie- 
grupės pavyzdys. . . Lietu- įkalboje laisvos Lietuvos at- ną kartą maltų be žievės, 
vių grupė parodė, kad liau- stovas Washingtone p. Juo- 10 uncijų miltų, 4 kiauši- 
dies šokiai, jei tik jie ge- žas Rajeckas, kai jo ir po- ius, pusę pakelio kepamų-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 E. Broadway ------ j------- So. Boston, Mom.
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MiroF. Grendalis ■ o.

Liepos 24 d. bevežamas į Pirmadienį “Keleivio” įs*
FELICIJA PRAKAPAITŽ

Stepono Dariaus posto gegužinėj ji išrinkta “Miss Darius 
Post.” Jos dvi vyresnės seserys pp. Minkę radijo gegužinė
se yra laimėjusios gražuolių varžybas:- Marytė, dabar Ka
zlauskienė, 1956 m. ir Rūta, dabar Mrs. Hartkopf 1955 m. 
-Šeimoj dar yra 13 metę Genė ir sūnus 10 m. Jaunieji Pra- 
kapai šoka p. Ivaškienės šokių grupėj, o Felicija lankėsi su 
grupe ir Washingtone. Ji gyvena 802 E. 6th St. So. Bostone

ligoninę mirė Feliksas taigoj lankėri seni jo skai* 
Grendalis, sulaukęs 79 me> tytojai Joe Truskas iš Hia* 
tų amžiaus. Grendalis jau leah, Fla., ir jo brolis Kazys 
kurį laiką nesijautė gerai, i Truskas iš Alliance, Ohio. 
7 savaites išgulėjo ligoni* j Abu broliai yra čia gyvenę: 
nėj, pasitaisęs grįžo namo,'Kazys išgyveno daugelį me* 
bet pilnos sveikatos neat- [tų So. Bostone, o Joe—Nor- 
gavo. woode. Šia proga jie ap-

Velionis buvo atvykęs į lankė senus pažįstamus ir 
Ameriką prieš 50 metų ir draugus: norwoodiškius 
veikliai dalyvavo vietos lie- Frank Ramanauską su žmo-
tuvių gyvenime: buvo ilga
metis So. Bostono Lietuvių 
Pil. Draugijos narys ir mar
šalka ir kurį laiką pirminin
kavo Kęstučio Draugijai.

Giliam nuliūdime liko 
žmona Leonora, sūnus dr. 
Mykolas Grendalis ir duktė 
Felicija, veikli lietuvių gy
venime. Jiems reiškiame 
gilią užuojautą.

s — ■ ■ - ——— _ 1 - -
Grendalyte republikonų 

konvencijoje

na, vaistininką Antaną M te
kūną, Joną Vizgirdą su sū
numi, V. Shameklį, Andriu

VIETINES ŽINIOS

Marijų, Onų pokyliai dr. J. Repšys, J. Vaičaitis, 
--------  'A. J. Namaksy, J. Lekys, V.

.dovailjant, SUSirado nema-.X«wU», vuątai ir kiti dalykai s 

I. , ’ . . . čiami | Rusiją ir kitus kraštus už ge-[žas būrys asmenų, kune pir- [lėtinės uždangos.
ko šėrus ir buvo surinkta 
suma, reikalinga pirmam

A. Mantwill
22 Ceulson Avė., (Rathgar) 
Dublin, lreland

Liepos 20 d. mirė Ona
Kvietkauskienė, gyvenasi
Dorchestetyj. Liko liūdin-^mokėjimui. O pradžia juk 

visuomet sunkiausia.
Čia būtina pažymėti, kad 

didžiausa parama sulauk
ta iš senosios kartos ateivių. 
Stambiausias šėrininkas yra 
Uikienė, kuri nupirko šėrų 
$7,000, kiti dėjosi mažesnė
mis sumomis.

Bet dabartiniai namai 
negali vaidinti lietuvių vei
klos centro vaidmens, nes 
jų salė yra pritaikyta kino 
teatrui, kuris, tiesa, duoda 
gerų pajamų, to dėl Lietuvių 
Namų vadovybė yra pamo
jusi didesnių sumanymų. 
Jie bus pasiūlyti šėrininkų 
metiniam susirinkimui, ku
ris bus liepos 31 d.

tis vyras Pranciškus Kviet- 
kauskas.

Žinios ii Kanados

HAMILTON, ONT. 

Lietuvių

Hamiltoas lietuvių skai
čiumi yra trečioji vietovė

kaičius Avon, Mass., ir ki- Kanadoje (Čia jų skaičiuo
tus draugus.

Dėl Ahdconių rastųjų

P. Petraičio straipsnyje 
pereitos savaitės “Keleivy- 

je” apie
konių rastus pinigus

jama apie porą tūkstančių), 
bet savo veikla ji pirmau
ja, pralenkdama didesnes 
vietoves. ;'

Hamiltono lietuvių bend- 
dros veiklos gražiausiu pa-

bM ninious id.1?. ’ .. A Na“- būtį, kad po kelenų metųKomų rastus pinigus Jsi-,Gerų painiotų pastangomis būt’ Eaijma turėti aoie 
bnove netikslumų. Aluko- buv* sumanyuTuirtuvfa* ka?1C
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DĖMESIO VISIEMS

Kiekvienam reikalinga gydyti pleis
kanas ir plauku slinkimą, kolei dar 
nesi plikas. MOTERIMS ir VYRAMS 
geriausiai gelbsti tie patys vaistai 
išgydydami PLEISKANAS. PLAU
KŲ SLINKIMĄ ir GALVOS NIEŽĖ
JIMĄ. Anksčiau kurie buvo ir nepa
gydomi, su tais vaistais daugelis iš
sigydė.
Gerbiamieji, patyrę tų vaistų geru
mą, patarkite giminėms, kaimynams 
ir pažįstamiems.
Pagal užsakymą prisiunčiame paštu 
apdėtu mokesčio.
Tų vaistų galite gauti tik mūsų vai
stinėje:
BRE1VE and SON DRUGSTO8E 
245M W. 69tk Street. Cfcicage 29. UL

Lietuvos garbės konsulo 
adv. A. O. Shallnos sekreto
rė Felicija Grandelytė pra
eitą sekmadienį išvyko į 
Chicago dalyvauti republi-

300
nių pirktame name lietuviai v“'" [tūkstančių kapitalo ir tadamekada negyveno, todėl ir ftl^. kX '*inkam°j P38*3.^
jų rastieji pinigai negali 
būti “lietuviški.”

Per 1959 metus širdies
konų partijos konvencijoje. |£X*”**'“’' '““"k mirė 's‘ambiu

'. [tus Įsigytas namas, kurio 
vertė buvo $173,000.

Nelengvas buvo darbas.
ir į Kolonija maža, joje nėra 

lietuviu versKnin-
Felicija Grandelytė jau 

eilė metų yra Suffolk aps
krities republikonų sekre
torė.

Radijo pikniko žinios

ne 890,000 amerikieZię ku, bet. Stasiui Bakšiui va-

Užsiregistravo dar dvi 
jaunos lietuvaitės į gražuo
lės “Miss Lithuania of N. 
E.” kontestą pp. Minkų ra
dijo piknike rugpiūčio 7 d. 
Brocktone. Užsirašė Joan 
Bankiutė ir Charleen Paz- 
nauskaitė, abi iš So. Bosto
no. Laiko užsirašyti dar yra 
pas p. Minkienę. lietuvai
tės 16 metų ir vyresnės, ne
tekėjusios, kviečiamos užsi
rašyti.

Pikniko programa bus 
labai marga ir įdomu Šoks

Marijų, Magdalenų ir (Vakauzas, J. Arlauskas, S.
Onų Bostone gana daug. 'Jakutis, A. Neviera, J. Son-
Kalendoriuje tie vardai pa- da ir kiti. ____ ________ ___ ____  __
žymėti praeitą ir šią savai-1 Nepamirštos pasveikinti j o. Ivaškienės vedama 
tes, to dėl praeitą šeštadie-j čia dalyvavusios ir kitos tinių šokių grupė, bus ma
nį daugelyj vietų buvo mi-|Onos : Nevierienė ir Mu-g^ ispanų šokikė, bus ir 

tvaikų prietelius klounas, 
bus ir šokių kontestai.

Pp. Minkų «piknikai jau 
yra savo rūšies tradicija ir 
plačiai žinomi.

,: ' Rep.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed fcy INTOURIST)
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS J BET KURIĄ SSSR DALI 
Siuntiniai Apdrausti * Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 

MOS V SKYRIUS:
WATERBURY, CONN 6 John Street 
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old YORK Rd.
SPRINGFIELD, MASS. 1716 Main St.

428 Springficld Avė.,
39 Second Avenue 
600 Sutter Avenue 
2222 W. Chicacro Avė.
2683 W. 14th Street 
99 Main Street 
126 4th Street

VINELAND. N. J. West Landis Avė. (Greek Orthodox BaUding) 
PITTSBURGH 3, Pa. 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 

22 Carl«t*d Street
6 Day Street 

9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street

namus su salėmis, skaitykla, 
knygynu ir t t

Reikia manyti, kad Lie
tuvių Namo šėrininkai mi
nėtą sumanymą rimtai svar
stys ir dėl jo pasisakys.

J.Š.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo-
paruošė Vilius Pete- 

raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.

NEWARK. N. J.
NEW YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
CHICAGO 22, ILL. 
CLEVELAND 13. Ohio 
PATERSON 1, N. J. 
LAKEWOOD, N. J.

Tel. PL 6-6766 
Tel. DA 4-4401 
Tel. RE 2-7163 
Tel. BI 3-1797 
Tel. AL 4-5456 
Tet DI 5-8803 

Tel. BR 8-0966 
Tel. TO 1-1068 
Tel MU 4-4619 
Tel. FO 3-8569

UTORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN. Conn. 
HAMTRAMCK. Mich. 
SAN FRANCISCO, Cal

Tel. SW 8-2868 
Tel. LO 2-1446 
Tel. TR 3-1666 
Tel. FI 6-1571

Jieškojimai
Aš. Jonas Moizė, ieškau savo brolio 
Ignaco Moisės. 1912 metais jis gy-

R° 1 ♦ i J XI q dabar »į4i= 
hia kur. Jis pats ar jo likimą žinan
tieji, atsiliepkite adresu:

Jonas Moiže (31
> 679 No. llth St.,

Philadelphia 23. Pa.
V*

Vedybos

nimos jų vardinės. Ičinskienė.
Štai, Marija Mockienė tu

rėjo visą būrį svečių, ku
riuos, be kitų gardumynų, 
vaišino ir savo namų darbo 
specialiniu kvasu. Liepos 20 d. Dorchestery

O Ona ir Antanas And- mirė Antanas Lukauskas, 
riulioniai sukvietė pilną 80 metų amžiaus, kilęs iš 
Sandaros salę svečių. Bet Gargždų par., Amerikoje iš-

Ž—is

Mirė A. Lukauskas

56,000 skautų sąskrydis
Šiomis dienomis Colora-čia jau minėta ne tik Oni- gyvenęs 60 metų. ,, . . , _. . .

nės, čia būta ir vestuvinio i Velionis per daug metų ,.° vyksta pasau-
pokylio, kuris nebuvo su- yra tarnavęs jūrininku, bu- 1^ „J?"
rengtas savo laiku. įvo apvažinėjęs daugybę ša-

Tokiu atveju, žinoma, ne lių, o per pastaruosius 30 
tik vaišintasi, bet ir kalbė- metų tarnavo Pakraščių 
ta, nes Antano Andriulio- Sargyboje ir jau apie 10 .
nio pilna daugelyj organi-metų buvo išsitarnavęs pen- “^k“& ^toas) Ch^2
SU’dirba'išJ1^e«et O?;''velionis priklausė Lietu-W“d*§.^. kuri°“v"- 
• . , ! . buvusi Michelsonaite irjo Ona ne tik jam netruk- ivių Darbininkų Draugijos
do, bet daug kur ir padeda. j21 kuopai, SLA, So. Bosto- 
To dėl juos sveikinusieji no Liet. Pil. Draugijai, Dor- 
linkėjo jiems sveikatos ir chesterio Lietuvių P. Klu- 
energijos ateityje taip pat bui.
būti veikliems mūsų visuo-! Liko liūdinčios- žmona 
meninėje dirvoje. O tų svei- Ona, dukterys Elena ir Ona 
kintojų buvo labai daug: ir brolis Vilimas su šeimo- 

J. Tumavičienė, J. Kesle- mis, kuriems reiškiame gi- 
rienė, A. Januškevičienė, lią užuojautą.

boree), kur dalyvauja apie 
56,000 skautų. Į tą sąskrydį 
išvyko su Connectieut vals
tybės skautais ir keleivie-

daktaras Charles E. ^in
dus, gyvena Bristo], Conn.

Sąskrydis tęsis ištisą sa
vaitę.

P. Brazaitis išvyko į 
Cincinnati, Ohio

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

“AUDRONE’
87 EAST BAY ROAD. OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

TEL. GA 8-8425
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 JAV ATIDARYTA
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija Jansonai maloniai 
kviečia atvykti. Kreiptis:

ANDR0NĖ-JANS0NAS 87 East Bay Road 
OSTERVILLE, CAPE COD, MASS.

Naujas Telefonas: GArden 8-8425

Povilas Brazaitis išvažia
vo į Cincinnati, Ohio, sa
vo sūnaus inž. Zigmo ir jo 
šeimos aplankyti ir žada 
ten pabūti apie porą savai
čių.

i X
Liepos 21 d. staiga mirė 

Juozas Adomavičius - Ad
ams, kurį laiką buvęs Ste
pono Dariaus posto legio
nierių vadas. Liko brolis 
Aleksandras Adams.

Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės valdyba gruo
džio mėnesi žada surengti 
rankdarbių parodą. -

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKC
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955 
knygą užsisako! (dėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą I 
parašyk ir tą įdomią knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu,1 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.“ M 
adresas toks: * <
Frank Lavinskas, 4141 46th SL, Long Island City 4, N, Y.

• « •
Lietuvių Amerikoje

Jungia lietuvius bendram lietuvUkam daroui, atudgįa 
tantinį aoUdanuną, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir ramia ko»

dėl Lietuvos laisvos ateities.
8LA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 

Ir dvidaMateK metų ypatingai aaudinga jaunimai. Po 10 ar 
90 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą,

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atel-

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
duoda paėalpoa iki $820 | mfoesj.
apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir 

BA8TINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienu
glltoe senatvės.----- w--

rangiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tl m-a kuopuose, kurios yra visose žymesnėse netuvtą 
lonijoee ir SLA Omrtm Raiykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 Weet 3Oth Stroet, New York 1, N. Y.

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

C/o Mary Lasky '
268 Grove School Rd., 
Brooktondale, N. Y.
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Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
moterimi, mergina ar našle, 45-55 

/metų amžiaus. Aš isu nevedęs, 55 
metų, turiu 3 šeinių namus, atsaky
siu tik j rimtus laiškus. Prašom 
prisiųsti savo fotografiją. Rašyti:

A. Križenauskas (30
713 E. Fifth St.,
So. Boston 27, Mass.

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų ba

gyje išsenka ir joms atgauti reika
lingas ramus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—Ootervil- 
le Mauor—Jūs rasite ramų —*—įį 
poilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskutinius metus išeikvotas, jėgas1.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
ves vandens temperatūra 70-80 laip
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
raudo jasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus 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 kurią 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 vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
numis ir pranešite, kuriuo metu ka
late atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe
turėtumėte jokio rūpesčio ir galėtu
mėte'visą atostogų metą skirti poil- 
iui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
□rašome klausti, jei dar kiltų kokių 
’ors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
šiais 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 

< Skelb.)

TRUKŽOLĖS
Trukžolių Šaknis 

nuo patrūkimo, .po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina al
kose j imą, suteikta 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
$3.00.

Laukinių žemuogių Lapsi 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Atacander’s /

395 Broadvvay
South Boston 27, Mass.

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti į 

D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
kuriame atsigaivinsite 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 J LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už* GELEŽINĖS 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. 
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS. 

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

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

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

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

‘KELEIVIS”
535 E. Broadvray, So. Boston 27, Mase.

r



Puslapis >Stunt>g

Vietines žinios
Draugijos nariai 
— ne gyvuliai!

Lietuvių Piliečių Draugi
jos narių susirinkime praei
tų ketvirtadienį buvo svar
stoma draugijos rengto ban
keto apyskaita. Nariams 
daug kas joje buvo neaišku 
ir to dėl komisijai davė vi
sokių paklausimų ir reiškė
savo nuomonę. Paaiškini
mus davė Banketo Komisi- Norėdami paskatinti jau
jos nariai, bet į tą reikalą nimą domėtis Lietuvos is- 
įsikišo. ir John J. Roman, torija, Lietuvių Benduome- 
kutis pareiškė, kad viskas nės Apylinkės valdyba Li-

Praeitą savaitę Irenai Ni- 
kolskytei Carney ligoninėje 
padaryta operacija. Linki- 

esą tvarkoje ir ko čia bliau- tuanistinės mokyklos moki- me ligonei greičiau pas- 
nama kaip gyvulių. niams skirs dovanas už ge- veikti.

Maloniai pranešame savo 
klijentams ii- visiems siunti-

Tuo Danai , labai uzsiga- riaus.us rasinius apie 2^ Hre"a Nikolsk^ si pava-4 įrdai vima^
vo. \ ienas įs jų uzprotesta- gino muši. sau pabaigė Bostono um-

veisitete dramos studijas, 
šių dienų dideliam laivui pa- Tikėsime, kad liga nesu- 

kaip Roman. Pareiškimas statyti reikia tiek braižinių, kad trukdys ilgam jai savo pro- 
sulaukė didelio pritarimo, juos ištiesus būtų 700 mylių. fesijos darbą pradėti.

vo, kaip gali gyvuliais na
rius vadinti toks žmogus

METINIS TRADICINIS

PIKNIKAS
RUOŠIA LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 

21-oji KUOPA

SEKMADIENI, L1EP0S-JULY 31 D., 1960 
BERN1CE CLA1RE SODYBOJE 

357 Bay Road, North Easton, Mass.
Gros Trijų Karalių orkestras, linksmins senus ir jaunus

, Bemiee CIaire farma yra gražus pušynėlis, kuriame malonu laiką praleisti. O 
ant gražios pievelės įtaisyta jauniesiems visokios linksmybės — supyklės, rateliai 
šliužinės ir kiti prietaisai žaisti. Jauniems ir ne taip jauniems daug smagumo.
Bušai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos Klubo So. Bostone 1 vai. popiet. Kaina 
ten ir atgal su įžanga $1.50. Su įžangos bi lėtais bus duodamos keturios dovanos.

397 A WEST BROADVVAY 
SO. BOSTON 27, MASS.
Telef. AN 8-2718

Per 1 1 praktikos metų įsigijo gerą vardą iri repu 
gitams. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėjas n 
Kvi-'čiame aplankyti PACKAGE EKPRESS FIRMĄ 
kii:. taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Par 
VAISTAI užsai omi be jokių receptų, oro paštu pas 
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių. 
Štai visa eilė standartinių siuntinių:

1. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su
2. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams i
3. Vilnonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t
4. Pusvilnonės medžiagos 5 kostiumams su vis
5. Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžią 
Taip pat siunčiame ir standartiniu® maisto siun

Pagal naujų iš INTOURIST gautą leidimą dabar 
kaip antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, 
reikalais prašome kreiptis j

PACKAGE EXPRESS &
South Bostone, Mass. ir
KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI DUOD 

HARIU) VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 
šeštadieniais nuo 9 vai. rito iki 1 vai, po pietų.

643-647 ALBANY AVENUE
HARTFORD 12, CONN.
Telef. CH 7-5164

taciją sąžiningai ir greitai patarnaudama savo kli- 
ieko noprimoka.

ir įsjtikinti didžiuliu pasirinkimu įvairjausįų pre- 
duodame 25—40% žemiau normalios kainos, 
iekia per 10—14 dienų.

pasiuntimu tik už 
r 1 paltui už .... .
ik už ____ _
ais priedais už .... 
gos tik už...............
tinius.
galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis, 
valytuvus, patefonus ir L t. Suinteresuotieji visais

TRAVEL AGENCY, INC.
Hartforde, Conn.

\MF. VELTUI 1 PORĄ 
6:30 valandų vakaro:

Vedėjas MYKOLAS

NYLONO KOJINIU

GURECKAS

Kelrodis: Važiuojant automobiliais Stoughton 138 keliu už trijų mylių nuo 
Stoughton, privažiavus Femards Market, po dešinei paimk kelią Main Street ir už 
1 mylios bus miestukas North Easton. Čia paimk vidurinį kelią prieš kalniuką ir 
tas kelias nuves iki kelio Bay Road, tada suk po kairei ir tiesiai į B. CIaire farmą.

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INT ('RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.

Tada John J. Roman atsisė
do ir nuleidęs galvą tylėjo.

O gal Roman narius taip 
užgauliojo todėl, kad jie jį 
iši inko i Draugijos valdy
bą? Keista, kad nariai tokį 
žmogų renka . . .

Klubo narys

Dovanos už rašinį apie 
Žalgirio mūšį

KELEIVIS ,S0. BOSTON
Minės Lietuvos 

kariuomenės įkūrimą
Soks Gloucestery

Onos Ivaškienės vadovau- 
Lietuvių Bendruomenės jamas Lietuvių Tautinių šo- 

Apylinkė kartu su Karių kių Sambūris liepos 29 d. 
Sąjunga “Ramove” lapkri- šoks amerikiečiams Glouce- 
čio 19 d. Tautinės S-gos na- steryje, Mass.
muose rengia Lietuvos ka
riuomenės įkūrimo minė
jimą. Dr. B. Matulionis

atostogų
išvyksta

Kas bus lapkričio 27 dieną Dr. B. Matulionis, kuris 
m , «, . ,. dirba Wallum I^ke valsty-
Tą dieną skelbtojo Lie- bjnej ligoninėj, rugpiūčio 

tuvių Bendruomenės vaka- g j išvyksta 2

Operavo I. Nikolskytę cagoje.

DOVANOS
PRATĘSIAMOS

v u . u * . • ♦------j— - savaičiųio nebus, bet bu6 Žalgirio atostogų. Jų metu žada ap
mušto minėjimas, kuij ren- jankyti savo gimines il
gia Alto skynus. draugus Clevelande ir Chi-

pratęsiamas iki šio mėnesio 
galo. Nesuspėjusieji iki šiol 
jų gauti, dar turi progos. 
Mūsų adresas:

359 Broadway,
So. Boston 27, Mass. 

Linkėdami viso geriausio, 
liekame pasiruošę patar
nauti

Gineral Parcel & Travel 
Co., Inc.

Bostono Skyrius

(Skelb.)

$29.00
$39.00
$65.00
$46.00

.$55.00

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
390 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 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

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdama* gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
" 14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- /nrr» /»
tadieniais ŠAUKIT - 0-241/2
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. -------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

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

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MŪSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dežėje. kurios djdis yra 15 x 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ISTMGA LIETUVIŠKA. KREIPKlTftS LIETUVIŠKAI
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. rak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VF.DkJAS: JONAS ADOMONIS

TUBLCa 3. ■in!"irai:- :'*nraii»

DARBAS VYRAMS

* SĖT - UP MEN

* TOOL MAKERS

* ALL AROUND MACH1N1STS

North Terminai Macbine Sales ft 

Lngineering to. Ine.

5t»d East lst Street 

SOUTH BOSTON

Kam Reikia Gerų Namų?
So. Bost. arti jūros 4 būt; (duplcx) 

a kanto, gat o šiluma su aliejum 
v steam by oii, baltos virtuvės ir vo
lios, gražus kiemas. Patikimas (est-
.te, parduodamas pigiai.
So. Bost. arti Broadway 3 butų po 
•» kamb. moder. virtuvės ir vonios, 
garo šiluma (steam), naujai nuda- 
ytas tik >9.000.-

Dorch. gražioj vietoj 2 butų po 6-8 
am b. garo šiluma su aliejum 

(steam by oil) nauji vidaus įrengt
ai. didelis kiemas su įvažiavimu, 

savininkas perkeltas į pietus, par
duoda pigiai.
Dorch. prie Sv. Morkaus bažn. 3 bu
tų po 6 kamb. kampinis, garo šilu
ma (steam), nuomos po $75. Tik
$15500.—

Daug kitų gerų pirkinių siūlo
A. JUKNEVIČIUS ir Br. MIKONIS 

Bay View Reali y Co.
1612 Dorch. Avė. Dorchester 

TEL. AV 8-4144

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti

i

pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—)

iSiuvykla ir Valykla
| (Custom Tailor Shop ft Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadway, So.,Boston 

Telef. AN 8-2125
\T1DARA ŠEŠTADIENIAIS ir 

KASDIEN 1*0 3 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių, 

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

IšNUOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone, 349 E 8th St., išnuomo- 
"amas butas iš 3 kamb. I-ame auk
šte. Tinka senesnei porai. Kreiptis 
ten pat III-iame aukšte bet kada. (30

GR 9-1805 ir AN 8-9304U
Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

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

Du hroliai lietuviai 
"baries ir Peter Kislauskai 
Garantuo jame gerą darbą

KAIP TIK JUMS!
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 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
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

f Dažau ir Taisau < ► ’
► Namus iš lauko ir viduje. * 
£ Lipdau popierius ir taisau^ 
t viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

► 
► 
►
r ► ► ► ► ► 
r

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
uviams protestantams. Pamal 
las laiko teologas A. JURft 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą

Nr 30, Liepos 27, 1960
RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš 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
1S72 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

TeL: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONISb • _
Real 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 Lembertą
REALTOR 

597 E. Broad way 
South Bootone

Saukit nuo 9 iki 7 vai. vai.: 
TEL. AN 8-7031 

o kiU laiku: AN 8-0699

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą •
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
-^jevyeleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papvašalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

t

Flood Sqare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


