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Vakarai Duoda Bendrą
Atsakymą Maskvai Dėl Berlyno
Vsfcarų Valstybių Bendras Atsakymas Maskvai Dčl Bcr- 

lyi o Puošiamas; Prezidentas Siūlo Berlyno Gyven
tojams Duoti Apsisprendimo Teisę; Chruščiovą:

Iš Savo Pusės Grasina Sukelt Audrą

Fasitarimai tai-p Vakarų A r J. T, Svarstys
valstybių dėl bendro atsa- Kl filiam
kymo rusams Į Chruščiovo m™ JOS lUŪUSOn 
i ikalavimą “išspręsti” Ber-
1 no klausimą baigiamas su
tarti ir hus pasiųstas Mas. 
kvai. Prezidentas Kenredy 
pereitą savaitę sakė, kad 
Beri no klausimas gali būti 
; prendžiamas račių Berly
no gyventoju ausisprendi- 
ir-u. Fusai dabar visur neiša 
apri urensimo teisę, tik tą 
teise užmiršta, kada yra pa- 
!i *< ian i ju reikalai ir kolo 
rims. todėl pačių berlyj - -

imą
spręsti, jei rusai nori įu siū-, ....
loma r eceptą išbandyti ties i 
it, pačiu nosimi. ' , tlnf Rln,*J°s -'s,,e‘

Vakarų valstybės juo to-i men a 
liau. juo labiau pradeda Į ;
Berlyno klausimą žiūrėti, 
kaip i įimtos krizės centrą 
ir todėl vra pasiruošusios 
tą pavojų pasitikti.

Anglija, kuri lab ausiai 
yra linkusi Į derybas dėl 
Berlyno, paskutinėmis die
nomis pakartotinai Įspėjo 
Maskvą nelaukti, kad Vaka
rai tuo klausimu kapituliuos 
ir nieko nedalys, 
savo grasinimus Įvykins ir 
leis rytinės Vokieti ios ko
mu? istams trukdyti susisie
kimą su vakarine Berlyno 
miesto dalimi.

Rytų-Vakarų santykiuose 
Berlvno bręstanti krizė ke
lia daug netikrumo. Ameri
koje rimtai kalbama pasi
ruošti kariškai, kad

Ka met Jurgtinių Tauto 
organiza-ijoj keliama; ko
munistinės Kinijos klausi
mas. Sovietų Rusija, ar kuri 
nors kita komunistų, o kar
tais ir neutralistų valdomai 
šalis vis pa iūlo išmesti iš; 
J. T. organizacijos kinų na
cionalistus ir Įsileisti Į tą 
organizaciją kinų komunis
tus. Tokio klausimo iškėli
mo laukiama n šiemet, tik

iie k pšiišak-'ka? fklku su skirtumu, kai šie-
i-miėti f. • ainy klausima iŠ Rah at£‘,lafį‘.1'CVi;'K ?

dziuma valstybių, kurios

BAIGIAMAS ILGIAI SIAS LAIVAS

Si. Nazaira laivu statykloje baigiamas statyti pran
cūzu laivas FRANCE. Jo ilgis bus 1.035 pėdos. Tai 
bus ilgiausias laivas, i coliais ilgesnis net už Queen 
Elizabeth. Jis galės vežti 2.011 keleivius ir plaukti 
per valandą 30 jūros myliu. Viršuje tas laivas laivu 
sla t* kloję.

Alžyro Riaušėse 
Nemažai Yra Aukų

komunis 
Įsileidimą, 
yra priešinga 

kinų komunistinio režimo 
Įsileidimui Į -JT organiza 
ciją. bet ką Amerika dary
tų, jei atsirastų dauguma 
už kinų komuni.'tų Įsileidi 
mą?

PREKYBOS LAIVYNO 
STREIKAS BAIGIASI?

Dalis prekybos laivų pie- 
iei rusai' tiniuose uostuose jau išsi

jungė iš bendro prekybos 
laivyno streiko ir pradeda 
diibti. Tarp streike daly
vaujančių unijų kilo nuo
monių skirtumai ir dėl to 
nebėra vieningos.

Bet nežiūrint to vyriau
sybė vis dar svarsto šauktis 
Taft-Hartley įstatymo ir 

Ber-1 per teismą unijom Įsakyti 
lyno krizė neužtiktų be rei- grižti prie darbo, nes ruo- 

Europoje.

tire Lee De Forest Anglų Kariuomenė 
Žymus Mokslininkas Saugoja Kūnai t’a

Liepos 1 d. Hollyvvoode Praetcs savaitės gale Ar
ūnė žymus Amerikos mok- glija pasiuntė savo karo lai-
slininkas Lee De 1 oi ėst, Si 
metų amžiaus.

Ai iręs mokslininkas 
dažnai vadinamas “radijo 
tėvu,’’ nes jis padarė keletą 
labai svarbių išradimų, ku-

kalingos jėgos 
A merika gal net 
nvo karo pa jėgas Europo
je

stoliai iš streiko visam kra- 
padidin- į štui vra dideli.

JAPONIJA BUS VĖL
DIDELE GALYBE*

I’o Japonijos ministerių 
pirmininko Ikedos lanky
mosi Washingtone, kalba
ma. kad Japonija vėl gyviau 
pi adės Įdomautis tarptauti
ne politika ir pasidarys ak- 
tingesnis Amerikos sąjungi
ninkas, regu buvo iki šiolei.

Japonija su 100 milionų 
gyventojų ir stipria pramo
ne yra didelė galybė, bet po 
antrojo pasaulinio karo 
ja;w>nai mažan besidomavo 
tai ptautinę politika ir dau
giausia rūpinosi savo krašto 
ūkiškais reikalais.

Žiroma, Japonijos Įtaka 
Azijoje pareitų ir nuo to, 
kiek ji ryžtus apsiginkluo
ti, nes beginklė didelė val
stybė vargu gali vaidinti di
desni politini vaidmenį in
ternacionalinėj politikoj.

Japonijos apsisprendimas 
greit jau paaiškės ir pir
miausiai pasireikš ginklavi
mosi srityje.

Alžerijoj p;aulą šeštadic- 
i aiavų uu .nmahoiai ke

liuose miestuose bauuė tie- 
iiioriotiuoli pne-’ p.aneūsų 
ariamą klasto palaimimą.

A i abu demonsli arijos greit 
.trigiiriė į uaušes n piancu- 
ų policija jU kareiviais de 

m nstiantus L aikė. fc-usi- 
cmiinuose žuvo lb žmonių,

kelios dešimtys žmonių 
uvo suze isti. Sužeistųjų 
aipe ; emazaiyra policinin
kų.

Nežiūrint riaušių ir kru- į 
mų susirėmimų, Prancū- 
ijo? prezidentas de Gaulle 
ako, kad kaias Aižei ijoje 
au yra pasibaigęs ir jau 
sakę ištraukti iš to krašto 
ieną prancūzų kariuome- 
ės diviziją, o greitu laiku 
ada ir daugiau katiuome- 
ė? i traukti.

Pi ancūzija ruošiasi ga
limai krizei prie Berlyno ir 
todėl ištraukia dalj savo 
karo pajėgų iš Alžyro, o de 
Gaulle esąs rusistatęs Alže
rijos karą baigti ir jeigu 
arabai nenori taikintis, tai 
ki-aštas būsiąs padalytas i 
dvi dalis—viena dalis, kuri 

Į lieka su Prarcūzija ir kita 
dalis norintiems atsiskirti 
nuo Prancūzijos.

vus, šiek tiek lėktuvų ir tan
ku su kariuomenės daliniais Protestantų bažnyčių na

ciu i Kuvvait j adėti ginti tą ne- cionalinė taryba telkia jė- 
I riklausemą kraštą nuo
kaimyninio Irako pasikėsi
nimo. Kuvvait pasiskundė ir

iie palengvino radijo igy- -Jungtinių Tautų organizaci__  • i__ i- • •__vendmimą kasdie: iniame 
gyvenime. Svarbiausias Lee
De Forest išradimą 
“Audion lempa, 
d i joijm pramonėje 
labai dideli vaidmenį

BENDROMIS JĖGOMIS

Italijos laivo Leonardo Da 
Vinci kapitonas (repą z 
New Yorke padeda aktorei 
Linda Christian piaustvti 
laivo gimtadienio tortą. Tas 
laivas per metus 30 kartu 
perplaukė vandenyną per 
tą laiką nuveždamas ir at- 
vrždamas .ILS10 keleiviu.

buvo

jai dėl 
pusės. 

Pats

pavojaus iš Irako

___ Kuvvait
kun ra-[2400 kareiviu 

suvaidino
ir

turi tik 
be pagal-

bos iš užsienio negalėtų ap
siginti prieš 60,000 Irako 

Lee De Forest buvo pla- i kariuomenę.
taus masto išradėjas, jis bu
vo išėmęs apie 3<»0 patentų 
viso k i e m s i šra d i m ams.

Savo bi .nio pasimojimuc-
se 1 ee De Forest nebu . o 
taip sėkmingas, iis is kelių 
kartų buvo pralobęs ir vis 
sugebėdavo ba: kmtuoti.

Nusi gin klavi mas 
Nejuda Nė ls Vielos

Sovietų Kurijos diploma
tai pereitą savaitę tarėsi 
V aisty bė s d e p ai lamente
dėl rusiginklavimo deiybų sėtai ginklavo rytinę I’erly- 

kas

Amerika, arabų valsty
bės, isskvrus Iraką, pasisa 
kė už Kuvvait nepriklauso
mybes išlaikymą ir laukia
ma. jog ir J. T. organi'ari
joj niekas nebus priešinga.- 
pri š to mažo. bet turtingo 
krašto nepriklausomybę.

Lytinis Berlynas 
Nelei sėtai G in kluota

Vakarų valstybėse r įro
doma. kad rusai ir lytinės 
Vol lelijos komunistai netei-

Kongresas Eina Prie Savo 
Darbų Užbaigimo

Koug’€?a3 Priėmė Keliu* Svarbiu* Prezidento Programos 
įstatymai; Butu Statyba Bus Remiama; Socialinis 

Di audimu Pagerinamas; Kelių Tiesimas Užti
krintas; Valstybė* Skolos Lubos Pakeltos

N ei e Haven Gclž. Co. 
Ruošias Dunkrutuot

Ne v Haven geležinkelių 
kompanija yra pasiruošusi 
: kel- ti bankrotą. Ta kom- 
aiii.ri bandė išsiderėti mo- 

kesriu ati idimą iš kelių 
Naujo, ios Ai glijo3 valstijų 
ir tas jai bev< ik pavyko, bet 
ji r.e: avo praš.tu paskolų 
ir todėl v i. vien bankrutuo
sianti. . j

Tos bendrovės geležin
kelis u olai nau ja svarbius 
" venti u centrus, kaip 
Nevv Yo: kės, bostonas, Con
necticut valstijos miestus ir 
jei ji bankrutuotų, tai kils 
klausimas, kas perims i sa
vo rankas ta geležinkelį ir 
miestų aptarnavimą.

KORĖJOS DIKTATORIAI
PASIKEITĖ VIETOMIS
Pietinės Korėjos kariški 

--------------------------: vadovai persitvarkv ir pa-

Protestantai Prieš i n ir z*-! u* '* ♦ v.
n t i n .. ! rak Cung h i, vietoje buvu-
t askolas Parapijom sio generolo Cang Do-vung.

Oficialiai praneša, kad

gas kovai prieš kongreso 
priimamą Įstatymą, pagal 
kurį katalikų parapijų ir ki
tokios mokyklos galėtų gau
ti iš federalinio iždo pasko
las mokslui skatinti. Tikre-

pranesa, kart pa
sikeitimas vyko krašto ge
rovės sumetimais, bet yra 
spėliojimu, jog kariškiai 
pešas dėl vadovavimo ša
liai ir šiuo tarpu gen. Pak. 
pasirodė stipresnis.

Kol kas Korėjos perver- 
1 smininkai tik tuo ir tepasi-

nybėje tai būtų užmokestis į žymėjo, kad kalėjimus pri
L-of olilzn o i iirz i-izvoi ~ — lkatalikų bažnyčiai už nesi
priešinimą priimti Įstatymą 
apie davimą pašalpų viešo
sioms mokykloms.

I rotestantų bažnyčios j 
tokio jstatymo priėmimą 
ziun kaip j rtmimą paiapi- 
jinių mokyklų per užpaka
lines duris ir Konstitucijos 
įauzymą.

Kai kurie demokratų 
kongi e.-monai atstovų rū
muose taip i.-tikimai atsto- 
auja Katalikų bažnyčios 

interesus, kart neduodant 
parapijoms paramos viena 
ai kita lorma, yra pasiryžę 
sutrukdyti viešųjų mokyklų 
rtmimą iš lerteralnio iždo.

MACARTHUR MANILOJ

pildė ir garsiai šūkauja.

no miesto dali. i agal sąjun
gininku susitarimą, visas , , , .....

bū- Pelynas turėjo būti visų jri'-rthui dabai lankosi bilipi- 
didžių u sujungi? inkų vai- n’l respublikoje, kut so.rii-

atnaujinimo. bet kol 
dar nieko nesutarta.

Stebina į usų derybų
das—ka jie pasiūlo, tą jie ..................................... v .... .
ir skaito nekeičiamu dalyku tižioje ir rusai neturėjo tei- nes gyventojai jam
ir atrodo, kad rusai jau ima- sės ta miesto dali perleisti
si ne derybų, bet diktavimo komuri -tams ir juo labiau

Generolas Douglas Mac-

praktikos.
Nusiginklavimas jau ve

damas arti 15 metų, bet, 
žinoma, nieko nebus sutar
ta, nes rusai juo toliau, juo

neturėjo te? -ės tos miesto 
dalies ginkluoti.

Dabar, kai Sovietu Rusi
ja rengiasi iš Berlyno pada
ryti naujos krizės centrą.

labiau su nusiginklavimu senu ansileidimų ir sutarčių 
tik žaidžia ir nieko rimto su nesilaikymų s k aičiavimas 
jais negalima sutarti, ypač, mažai tepadeda krizę paša- 
dėl kontrolės. į lirtL

sumose labai iškilmingą ir 
širdingą pasitikimą.

Generolas MacArthur va
dovavo Amerikos kariuo
menei antrajame pasaulio 
kare Pacifiko fronte. Jam 
vadovaujant Filipinų salos 
buvo išvaduotos iš japonų, 
todėl jis dabar Filipinuose 
ir pasitinkamas kaip išva
duotojas.

BEKOJIS ŽAIDŽIA

Mark Chiltork. dabar 8 me
tu amžiaus, neteko kojos, 
kai buvo 3 metu. bet jis 
žaidžia beisbolą Little Lea- 
gue vienoje komandoje. 
Brawley, Cal.

Pereitą savaitę kongre
sas priėmė kelius svarbius 
įstatymus, kurie yra pagrin
dinė prezidento programos 
dalis. Tarp kitų Įstatymų 
priimtas butų statybai rem
ti Įstatymas, tam tikslui nu
matoma išleisti keli bilio
nai dolerių. Įstatymas pa
lengvins ir nelabai pasitu- 
rirtiems amerikiečiams Įsi
gyti padorius butus.

Kitas svarbus Įstatymas, 
pereitą savaitę kongreso 
j riimtas, yra soc ialinio 
draudimo pagerinimo ista- 
ty mas. Naujas Įstatymas lei
džia ir vyrams, sulaukus 62 
metų amžiaus, išeiti ant 
pensijos (apie 80% nor
malios pensijas) ir pageri
namas senatvės draudimas 

1 kitiems apdraustiesiems.
K on erosas nrįėmė ii- ke- 

lių tiesimo Įstatymą ir prie 
seniau jau pradėtos kelių 
statymo programos padaro 
žymių papildymų.

Pereitą savaitę kongresas 
sutiko pakelti valstybės sko
lų lubas, kad vyriausybė ga
lėtų pasiskolinti daugiau 
-inigų, jei toks reikalas bū
tų. O jis bus.

Faimų Įstatymas betgi 
kongrese užkliuvo ir nebu
vo priimtas, nors dar gali 
ir praeiti su žymiais pakei- 
mais..

Kaip atrodo, prezidento 
programa kongrese daro ge
rą pažarg, ' * neabejojamai 
vyriausybė praves didžiąją
avo pasimojimų dalį.

JA V Pinigai Padės
P. Amerikos Šalims
Iš 500 milionų dolerių, 

kuriuos .Amerika paskyrė 
Pietų Amerikos kraštams 
remti, pirmos sumos jau 
skiriamos keliem ūkiškiems 
projektams vykinti trijose 
kraštuose. Tai dar tik pra
džia. Po pirmųjų projektų 
seks kiti, kurie dabar ruo
šiami. Amerikos atstovo A. 
Stevensono kelionė po Pie
tinės Amerikos k r aštus 
kaip tik turėjo tikslo aptar
ti paskirtųjų pinigų sunau
dojimą tokiu būdu, kad iš 
jų būtų nauda ir eiliniams 
P. Amerikos kraštų žmo
nėms.

SALIN 8-1V VAL. DIENA!
Rytinės Vokietijos ko

munistų dienraštis “Nelies 
Deutschland” pradėjo kovą 
prieš “8 valandų darbo die
nos ideologiją!” Tas laik
raštis perša ilgesnę darbo 
dieną proletarams, kurie 
gyvena komunistu valdžioj.
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Palyginimai
Chruščiovas šiomis dienomis vėl prabilo apie pasi- 

vijimą ir pravijimą Amerikos. Su ta pasakaite rusai jau 
yra seniai penmi ir kol kas viskas baigiasi pažadais. 
Kai po Stalino galo Malenkovas ir tas pats Chruščiovas 
ramino išvargusius Sovietų Sąjungos žmones, kad po 
“dviejų trejų metų’’ gyvenimas pasidarys geresnis. So
vietijos žmonės turėjo pagrindo tikėti, nes prie Stalino 
manjakiškos politikos Sovietų Sąjungos žmonių gyveni
mas buvo pasiekęs dugną, jei taip galima išsireikšti. 
Bet koks pažadas tada turėjo atrodyti nauja viltis ir ra
mus poilsis po Stalino sunkiosios pramonės statybos ir 
žmonių sistematiško dvasinimo.

Po Stalino galo jau praėjo ne “du tris metai,” bet visi 
aštuoni metai ir sovietiškas gyvenimas tebėra toli toli 
atsilikęs nuo Vakaru valstybių gyvenimo.. Sovietų dikta
torius dabar važinėjas po platų savo kraštą, aiškina, kodėl 
geriausieji jo planai pakelti žemės ūkio gamybą nuėjo 
niekais ir vėl kalba apie pasivijimą ir pravijimą Ameri
kos. Chruščiovas dabar pasakoja savo pavaldiniams, 
kad 1970 metaisSovietų Sąjunga pralenks Ameriką ir 
tada prasidės gerieji laikai Sovietijos žmonėms, o be
laukiant tų gerųjų laikų Chiuščiovas pataria įusams ir 
rusų pavergtų tautų žmonėms valgyti arklieną! Su ar
kliena pasisotinę rusai neabejojamai galės greičiau pa
vyti ir pralenkti Ameriką.

Dėl to pasivijimo ir pralenkimo pereitą savaitę kalbėjo 
ir prezidentas Kennedy. Jis priminė rusams, kad 1913 
metais rusų gamyba sudarė 46! < Amerikos gamybos. 
Po 1913 metų praėjo 48 metai. Per tą laiką įusai giriasi, 
kad jų gamyba pašokusi tiek tai kaitų, bet kai Sovietų 
Sąjungos gamyba lyginama su Amerikos gamyba, tai 
pasirodo, jog ir dabar rusai gamina 47r< to. ką gamina 
Amerika. Vadinasi, iusu gamyba šuoliais bėgo pirmyn, 
bet po 48 metų santykis tarp Ameiikos ir Sovietijos ga
mybos beveik nėra pasikeitęs. Rusijos gamyba žymiai pa-

PREZIDENTAS ATSISVEIKINA

Prezidentas John F. Kennedy atsisveikina su Japoni
jos ministerių pirmininku Hayota Ikeda.

at minties.
Muravjovas Korikas, pa

lyginti su bolševikiškais ko- i 
rikais tik menka riekšystė- 
le, via gyvas mūsų tautos 
atmintyje, tai ką bekalbėti 
apie mūsų dienų korikus ir, 
“vežikus,” kurie šimtais 
tūkstančių mūsų tautos na- 
lių “represavo.” šitų bu
delių prakeiktos atminties iš 
lietuvių tautos neišnaikin
site, Maskvos pataikūnai ir 
liokajai!

Tragiškai Žuvo
Ernest Hemingivay

Kas savaite
Kuvvait turi draugų

Bii-želio 19 d. Anglija davė savo protektoratui Ku- 
wait visišką nepriklausomybę, o po šešių dienų arabiškas 
kaimynas Irakas paskelbė, kad jis glaudžia Kuwait prie 
savo krūtinės ir Įjungia visą tą naujai nepriklausomybę 
gavusią valstybėlę i savo teritoriją, o Kuwait senam val
dovui Irako kariškas diktatorius pasiūlė būti Kuwait 
gubernatorių.

Kuvvait yra dykumos kraštas, bet po Kuvvait žeme
______ yra didžiulė aliejaus jūra. Viso ten esą aliejaus net 62

Ga.sus Amerikos rašyto- bilionai statinių, arba kelis kartus daugiau negu visos 
jas Ernest Hemingvvay, No- žinomos Amerikos aliejaus atsargos žemės gelmėse! 
helio premija apdovanotas, Dėl tokio riebaus kąsnio vena rodyti apetitą, ką genero- 
sekmadienį tragiškai žuvo. las Kassim ir padarė, pareikšdamas didelę meilę arabiš

kam kaimynui ir pasikėsindamas ji suvalgyti.
Bet jei aliejus traukia visų apetitą, tai tas pats alie

jus parūpina ir draugų. Vos tik spėjo Irako diktatorius 
išsižioti, kad pralytų Kuvvait nepriklausomybę su visu

Jis valė šautuvą savo na
muose, šautuvas iššovė ir 
pataikę rašytojui į galvą, jis
mūė tuoj paL Nelaimė at-

gorodoviko vaikas, šiltai tenka meluoti aziatinio “so- sitiko Ketshum, Idano vai- . ...... . . , ,, . _ ,. . , ..
įsikūrė silkių bačkos vieny- cializmo” labui. stijoje. Rašytojas mirė su- J06 alieJumi« kaip tuoj pasiskelbė Saudi Arabijos kara-
bėje ir gali spiaudvti Į “re- Tokių Krasnojarske ir ki- ladkęs 61 metų. lius ir Egipto diktatorius už Kuvvait nepriklausomybę!
presuotuosius,” kurie jau tur žuvusių visai nekaltų lie- Kai rašytojas žuvo, su Tą pat padarė Amerika ir, žinoma, Anglija, kuri yra net 
grižo iš katorgos, arba dar tuvių yra daug tūkstančių, juo nieke nebuvo, bet šeri- pasižadėjusi Kuvvait nepriklausomybę ginti, jei ją kas
ten kankinasi dėl didesnio Jiems nei Maskvos, nei “re- fas ir kiti tyrinėtojai sako, nors norėtų panaikinti. 62,900,000.000 statinių aliejaus
"socializmo” labo. Ir pats spublikos” veikėjų amnesti- kad greičiausiai atsitiko ne- žemėje yra didelė jėga. Kuvvait neturi kariuomenės, ne-
“veikėjas, vyresniojo bro- ja nebėra reikalinga, bet jie laimė. Rašytojo žmona bu- turi karo laiv yno, bet jo aliejus kalba garsiai ir visi jo
lic padlaižis nedrįsta šaky- yra ir bus mūsų tautos kan- vo namuose, bet ir ji nebuvo
ti. kad visi “represuotieji” kiniai, kuriuos tik išgamos kambaryje, kai nelaimė at-
jau grąžinti namo. Jis sako Bimbos ir kruvinomis ran- sitiko.
“beveik visi,” o ką reiškia komis “veikėjai” Lietuvoje Ernest Hemingvvay buvo 
“beveik”? Kodėl nepasaky- norėtų užmiršti ii- nurašyti į gimęs 1899 metais Čhicagos
ti skaičių? Kiek lietuvių dar istorijos išlaidas. priemiestyje. Jis baigė Oak
kankinasi Sibiro. Komi, Ka-' Kitas pavyzdys. Kai Lie- Fark aukštesniąją mokyklą savo kišenę po 400,000,000 dolerių, kuriuos mažiukas

, . zachstano katorgoje? “Vei- tuvos ūkininkus varė i kol- ir tuo pabaigė savo formali Kuvvait kasmet gauna už savo aliejų iš anglų ir amerikie-
augo, . men .os garny a n gi augo, to e santyKis via ta žino, bet jis tenki- chozus. “veikėjas,” mainęs išsimokslinimą, bet dar jau- čių aliejaus bendrovių. Kuvvait likimu susirūpino ir J. T.

naši nieko nesakančiu “‘be- dūšią pagal apskaičiavimą, nas jis pradėjo rimtai stu- organizacija, žodžiu, nykštukas su aliejumi yra nepri-

arabiški kaimynai, kurie norėtų Kuvvait praryti, bet šiuo 
tarpu negali, visi pasisako už jo nepriklausomybę. Tik 
Irakas prasitarė, ko jis norėtų. To paties norėtų ir Saudi 
Arabija, ir Egipto Nasseris ir kas dar?

Atrodo, kad Irakas Kuvvait nesuvalgys ir neįsidės į

beveik tas pat. Ir tai. Amerikos ūkis augo normaliai, be 
“piatilietkų.” be kolektivizacijų ir panašių "už ausų tam
pymų.” Jei Amerikos ūkis augtų kaip dabar po 3 su puse
nuošimčius per metus, o rusų ūkis irgi augtų dabartiniu baustųjų visokius prasima- 
tempu, tai 1970 metais rusų gamyba pasieks dviejų treč- nvmus. Eet norėtųsi io pa- 
dalių Amerikos gamybos. Bet jei Amerikos vyriausybei klausti, kokius nusižengi- 
pasisektų padidinti ūkio augimą iki 41 ■/' per metus, tai mus salėjo padaryti 52 me- 
rusai šiame šimtmetyje Amerkos nei pravys, nei pralenks. ūkininkė, kuri buvo is- 
Jie vilksis uodegoje, kaip velkasi dabar. . .

Ar Amerikos vyriausybei pasiseks paskatinti šalies 
ūkio augimą iki 4 su puse nuošimčių per metus? Deja Į 
tą klausimą galės atsakyti tik pats gyvenimas. Tik gy
venimas parodys, ar vadinamą '“laisvą” ūkį galima ska
tinti augti greitesniu tempu, negu “laisvas gamybinių pa
jėgų žaidimas” leidžia. Sovietiją turi planingą ūki ir

veik visi.’ 
"Veikėjas” meta ant nu-

vežta i Krasnojarsko sritį ir 
ten nuo šalčio ir bado mi
rė nesulaukusi Stalino galo 

"beveik visų” paliuosavi- 
Mes galime pasakyti

“veikėjui” jos kriminala. Ji 
nusikalto tik tuo, kad ište
kėjo už ūkininko, kuris tu-

įr
mo?

gali, gyventojus dvasindama, kelti ūki gana greitais tem
pais. Todėl varžytynių eiga sunku numatyti. Tik vieną 
pranašystę galima daiyti nebijant apsirikti: Sovietų Ru
sija turės kada nors atsiminti ir, rodos, jau greitoj atei
tyje turės tą atsiminti, kad ūkiškos veikios tikslas yra ge
rinimas žmonių gyvenimo, patenkinimas jų reikalavimų, 
o ne besaikis sunkiosios pramonės ugdymas iki bepro
tiško lygio, todėl jau ir Sovietijoj kalbama irsis tas da
roma, kad didesnę ūkiškos veiklos dalį skirti žmonių 
reikalų tenkinimui, o ne vien tik karo mašinai auginti,

rėjo 33 dešimtines žemės. 
Tik už tai šešių vaikų moti
na buvo išvežta i Krasnojar
sko sriti ir ten nukankinta 
nežmoniškose darbo sąlygo
se. Ji buvo “represuota,” o 
Bimbos bičiulis “veikėjas”

paskelbė straipsnį-ispėjimą dijuoti literatūrą, ypač po 
nepriimti į kolūkius “buo- piimo pasaulinio karo ap- 
žių.” Vienas toks man arti- sigyvenęs Paryžiuje, 
mas “buožė” po to išlėkė iš Pirmame p a sauliniame 
kolchozo ir atsidūrė mieste- kare E. Hemingvvay tarnavo 
lyje be darbo, be pastogės, italų kariuomenėje ambu- 
be maisto. Giminės jį pri- lanso šoferiu ir prie fronto 
glaudė, o senas žmogus jau buvo sunkokai sužeistas, 
nebeturėdamas jėgų nei
dirbti, nei ubagauti rašė 
prieš mirti Į Ameriką: “At-; nuvyko Ispanijon kaip laik- 
siųsk man amerikoniškų ei- raščių korespondentas ir 
garų, noriu prieš mirtį dar paskui apie Ispanijos ciri- 
kartą žmoniškai parūkyti ir li karą parašė puikią kny- 
parodyti prie durų atsisėdęs, gą “For Whom the Bell 
kad padorus žemaitis vis Tolis” ir iškėlė joje karo 
dar griauna atėjūnams Į vei- žiaurumą ir komunistų ne- 
dą.” Mirė žmogus pinu lai- laimingai lemtingą vaidme- 
ko, tokių '‘veikėjų” išvary- ni tame kare.

klausomybės vertas.

Nė 28 dolerių negaus

Kubos Castro tikėjosi gauti už 1200 belaisvių 500 
sunkiųjų traktorių ir buldozerių. Amerikiečiai su prezi
dento Kennedy paskatinimu, bandė susitarti su Castro 
dėl belaisvių išpirkimo. Bet kai priėjo prie derybų, Ca- 

Kilus Ispanijos pilieti- stro pakėlė kainą iki 28 milionų dolerių ir pareikalavo, 
niam karui, E. Hemingvvay j<a(j tje milionai jam būtų sumokėti mašinomis kaipo at

lyginimas už Kubai padarytus nuostolius, kai politiniai 
emigrantai bandė su ginklais grįžti namo ir nuversti 
Castro vyriausybę.

Amerikiečiai griežtai atsisakė mokėti bet kokį “at
lyginimą” už nuostolius, bet sutiko derėtis dėl belaisvių 
išpirkimo kainos. Castro vis reikalavo atlyginimo už 
“nuostolius” ii- pagaliau amerikiečiai jam pasakė, kad 
“nuostolių atlyginimo” jis negaus nei 28 milionų dolerių, 
nei 28 dolerių. Taip pereitą savaitę ir pasibaigė ilgai ūžtas iš namų, be jokios pa- Iš savo buvimo italų ka-

galbos iš valstybės. O kiek riuomenėje pirmame pašau- trukusios derybos dėl belaisvių išpirkimo, ar “nuostolių 
tūkstančių tokių buvo. kurių liniame kare autorius davė 

ant jos mirusios dar verčia vežti į Sibirą neansimokėio, įdomią knvgą “A Farevvell 
savo nfcemus prasimany- o todėl juos vietoje badu iš- to Arms.”
mus. Didelis “veikėjas”— malinta? i Nobelio dovana jam buvo
didelis ir betrėdis. Aš Darni- “Veikėjas.” įmerkęs savo paskirta už jo knygą “The 

sunkiajai pramonei kelti ir erdvės užkariavįmui skirti, nėiau -dk vieną atsitikimą, sąžinę į judošišką į-usams CH(1 Man and the Sea”. Be 
Kada sovietų režimas sužmoniškės ir atsimins eiii- bet iš vienos savo šeimos parsidavimo balą, norėtų, to, jis yra parašęs visą eilę 

nius gamintojus ir jų reikalus, tada galima bus sakyti, galėčiau paminėti virš de- kad lietuvių politine išeivi- apysakų ir daug novelių 
kad Maskva pasuko į taikias varžytynes su kapitalistiniu • rimties "represuotų,” kurių ja užmirštų savo kankinius.
pasauliu.

i P Ž V A L G A
VEIKĖJAS IŠ LIETUVOS mūsų ir eilė buvusiu vyriausy- 

TĘSIA SENUS MELUS bių narių, kaip Stulginskis. Bi-
----------- stras, o buvęs užsienių reikalų •

Komunistų “Laisvėj” A. ministras J. Urbšys dirba lite-
Bimba skelbia vieno “vei- ratūroje versdamas knygas, 
kėjo iŠ Lietuvos” laišką ar Uždarinėjame kalėjimus ir šiaip 1 
ištrauką iš laiško (birželio nusikaltimų labai sumažėjo.
20 d.) ir tame laiške “veikė- “Kai kas gal mano. kad už rė
jas” kalba apie labai įdo- spublikos ribų siunčiami nubau- 
mius dalykus, štai ta ištrau- stieji, bet tai netiesa, nes visi i 
ka: nubaustieji atlieka bausmę res- I

“Pastebėjau, kad Jūsų kai ku- publikoje. Gal tik retus sunkius j 
rie senatoriai ir kongresmanai nusikaltėlius tenka i sunkesnius 1

gera dalis dar ir dabar ka- bet nei tauta Lietuvoje, nei 
torgoje pasiutusiame klima- tautos dalis užsienyje tokia 
te anglis kasa. “Veikėjas” trumpa atmintimi gyventi 
tą žino, žino tą ir papliauška negali. Ir pats “veikėjas” 
Bimba, bet žmonės, parda- negali tautos tragedijos už- 
vę savo dūšią, nebepaiso miršti, nes kitaip nesiūlytų 
daugiau ar mažiau jiems išmesti “represuotuosius” iš 
^acoooscoocoeeosoeoooeoeooeeoooeooeoooo

Užsisakykite Terroje Šitas Knygas

darbus toliau pasiųsti. Tais rei
kalais ‘dipukai’ varo piktą, prie
šišką propagandą . .

Vadinasi, “veikėjas” no- 
tuvą kartodamas senas pasakas retų, kad lietuviai užsie- 
apie ‘išvežimus. niuose užmirštų “išvežimus”

ir visus komunistinio tero
ro baisumus. Lengva tam 
“veikėjui” taip sakyti, nes 
jo artimieji nei Kazachsta
no, nei Krasnojarsko, nei 
Komi respublikos, nei Irkut- 

, sko sričių savo kaulais ne- 
t patręšę. “Veikėjas,” Rygos

dalyvavo buržuazinių nacionali
stų šventės minėjime praėjusį 
vasarį. O Clevelande dalyvavęs 
misteris net gerokai plūdo Lie-

apie
“Tuo tarpu beveik visi buvę 

represuotieji net už stambius 
nusikaltimus yra sugrįžę atlikę 
toli nepilną bausmės laiką, žmo
nės net piktinasi dėl kai kurių 
sugrįžimo, nes gerai atsimena 
jų niekšiškus, o kartais ir kru
vinus darbus. Beje, gyvena tarp

RAPOLAS SKIPITIS: Nepriklausomą Lietuvą sta
tant, įspūdinga atsiminimų knyga iš mūsų laisvės 
kovų ir pirmųjų nepriklausomo gyvenimo žingsnių, 
vienas rimčiausių ir įdomiausių veikalų mūsų atsi
minimų literatūroj. 440 psl. kieti viršai, kaina $5.00

ANTANAS TULYS: Tūzų klubas, rinktinių novelių 
knyga, vaizduojanti senosios mūsų tautiečių kar
tos kūrimąsi ir gyvenimą Amerikoje, originali, pa
gaunanti Įdomumu, meniškai stipri, drąsi žodžiu, 
kaina ............................................................. $3.00

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA, stambi apie 200 
psl. knyga, rimtas ir metodingas vadovėlis lietu
viams mokytis anglų kalbos ar tobulintis joje. Vi
si aptarimai lietuviškai, tikslus ir aiškus supažindi
nimas su kalbos dalimis, sintakse ir anglų kalbos 
savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pavyzdžių 
vertimais į lietuvių kalbą. Kieti virš., kaina $3.50

TERRA

3333 So. Halsted St, Chicago 8, UI.

E. Hemingvvay buvo veik
smo žmogus, jei kur buvo 
karas, jis stengėsi jame vi
sai arti būti, mėgo medžoti, 
žuvauti, stebėti bulių kau
tynes ir bendrai sekti gy
venimą iš arti. . .

Amerikos literatūra E. 
Hemingvvay asmenyje ne
tenka vieno savo stipriausio 
atstovo, kurio įtaka ilgai 
bus jaučiama.

Vergas yra tas, kuris negali lai
svai kalbėti.

Euripidas

AKRON, OHIO

Socialdemokratų ir Alto 
bendra gegužinė

Liepos 23 d., sekmadienį, 
bus LSS 20 kuopos ir ALT 
skyriaus bendra gegužinė- 
-piknikas Trupicko sodybo
je, 773Į/2 Bisson Ave., Ak
ron, Ohio.

atlyginimo.”

Kongo respublios metinės

Birželio 30 d. Kongo respublika Afrikoje minėjo 
savo nepriklausomybės pirmąsias metines. Minėjo be di
delio triukšmo, bet su viltimi, kad gal ir tam kraštui 
laisvė apsimokės, vidaus nesantaikos bus išgyventos ir 
kraštas pradės žengti pirmyn.

Kol kas Kongo respublikoje vis dar yra trys vyriau
sybės ir 18,000 Jungtinių Tautų kareivių, kurie “palaiko 
tvarką.” Be svetimos kariuomenės—Kongo vyriausybės 
dar piautųsi savo tarpe. Kasavabu, Gizenga ir čombė 
stovi trijų vyriausybių priešakyje, o J. T. kariuomenė 
neleidžia'jiems persiimti ir surasti, kuris iš jų būtų stip
resnis. Ir visgi, metai nepriklausomo gyvenimo Kongo 
vadams, o gal ir visiems Kongo gyventojams, buvo di
delė pamoka. Per tuos metus jie daugiau pribrendo ne
priklausomam gyvenimui, negu būtų pribrendę per kelis 
metus belgams valdant. Brangi pamoka, bet ir ji išeis 
į sveikatą, jei kraštas sugebės surasti daugumai tautos 
priimtiną sugyvenimą ir surašyti sau konstituciją, kuri 
atitiks krašto reikalui.

Šiomis dienomis žada susirinkti Kongo parlamentas 
J. T. kariškoj apsaugoj. Jei tas bandymas nenueis nie
kais, iš Kongo netvarkos gal iškils federuota, gaji val
stybė, kuri per kelioliką metų Afrikos gyvenime galės 
vaidinti svarbų vaidmenį. Tokius linkėjimus norėtųsi pa
reikšti Kongo metinių proga naujai varge gimstančiai 
respublikai.
Eichmann dedasi tiktai Pilotu

Nacio Eichmanno byla Izraelyje jau pradeda įkyrė
ti savo vienodumu. Per kelias savaites spauda davė ga- 

Visi Akrono ir apylinkių lybę visokių baisumų aprašymų apie žydų naikinimus 
lietuviai širdingai kviečia- Hitlerio valdžioje, o dabar Eichmann pats jau dvi savai-
mi dalyvauti ir smagiai po
pietę praleistu.

Rengėjai

tęs kalba apie savo nekaltumą. Jis ilgiausiose kalbose 
vis įrodinėja kad jis buvęs tik mažas ratelis didelėj sker
dimo mašinoje ir jis nieko negalėjęs žydų likimo palen
gvinti, nes tai priklausė ne nuo jo. Jis tik įsakymą vykdė.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

CONNECTICUT KLONIUOSE
W. HARTFORD, CONN.

Baigėsi Jacobs streikas

pendijų dydis nėra vieno
das. Stipendijos paskatina 
moksleivius uoliau mokytis.

Gudrus “geradaris”
A. J. Orlando žiemą pa

sisiūlė sniegą valyti veltui,

Baigėsi Jacobs bendrovės 
darbininkų streikas, kuris 
tęsėsi 9 mėn. Tai vienas il
giausių streikų Connecticut tjR atlyginus už gazoliną ir 
valstijoj, bet ir pavyzdin- ‘ darbininkus. Miesto majo- 
giausias, nes darbininkai ras sutiko ir paprašė i talka 
laikėsi vieningai. Jis lietė, tik tris dienas. Dabar bend- 
rodos, 213 darbininkų. j rovė atsiuntė $17,791 sumos

Sutartis dar nepasirašyta, sąskaitą. Majoras nesutinka 
nes ginčą galutinai spręsti tokios didelės sumos mokė-
pavesta atskirai komisijai. 

Bendrovė yra kaltinama
nekartą nusižengusi esa
miems darbo įstatymams. 
Bendrovės prezidentas, dar
bo biuro verčiamas, prane
ša. kad streikininkai grįžtų 
i darbą. Unija reikalauja, 
kad visi streikavusieji galė
tų grįžti, o bendrovė tvirti-

ti. Klausimą spręs miesto 
taryba.

Pr. Naunčikas

BR1STOL, CONN.

Yra ir tokiu

Alfred Furaari, 21 metų
, . , ... amžaus, kaltinamas už pasi-

na: kad ,;:J darbininkai jai kėsinima nužudyti sav0
noniic i’ml/ohnm Ii* to _ *

JAPONU PREMJERAS JUNGTINCSE TAUTOSE

Japonijos premjeras Hayato Ikeda (kairėj), atvykęs 
i Washingtona. lankėsi ir Xew Yorke Jungtinėse 
Tautose. Greta jo J. T. generalinis sekretorius Dag 
Hammarksjold.

sios apskrities gegužinė, ku
rioje kviečiami visi daly
vauti.

Serga B. Balevičius

Serga Baltins Balevičius, 
senas Keleivio skaitytojas,

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS VĖTRA SO.

Balfas Vokietijoje
Balfas gavo miltų ir 

pieno tremtiniams
piliečiams, beveik neįmano
ma gauti ir geriau apmoka
mą darbą, nors oficialūs or-

, r • . • • Lo ilgo delsimo ir papil- tranai ir ven°ia diskrimi-
>u\ęs ilgus metus Lietuvių domų Balfo žygių Amerikos nacijos. Darbe, ' ač priva- 

"r t Pai?plJOS Plrmi™n_ vyriausybė patvirtino Balfo čiose įmonėse, tremtiniui 
ir P^kyrė lietu- (Fluechtling) visad blogiau 

ja g eičiau pasveikti. viams tremtiniams Vak. Vo- apmokama, sunkesni ir dar- 
Mirė kietijoje papildomo maisto bai skiriami. Todėl lietu-

Birželio 24 d. mirė sena ???’000 svajo pieno ir 342, viai tremtinian vis dar šau- 
Keleivio skaitytoja Majau- svam; kvi^t\nil> ^.lltp’ klasi Balfo arba vietos šal-
skaitė-Kvadaravičienė, 76 | Š1S maist° pn?<las skll.tas Pos organizacijų globos, 

vienų metų laikotarpiui ir

nebus reikalingi. Ir tą rei
kalą turės išspręsti Darbo 
santykių įstaiga.

Pr. Naunčikas

BRIDGEPORT, CONN.

Išsikels Sewing Machine?
Siuvamų mašinų bendro

vė savo įmonę rengiasi iš
kelti į Vokietiją, kur darbo 
jėga pigesnė. Tuo būdu čia 
netektų darbo 1,650 darbi
ninkų. Tai būtų skaudus 
įvykis, nes Bridgeporte šian
dien yra daugiausia bedar
bių. Pagal valstijos darbo 
valstojos darbo komisionie- 
riaus pranešimą visoj vals
tijoj yra 57,061 bedarbis, iš 
jų Bridgeporte 8,599, Hart
forde ir apylinkėj 7,584, 
New Havene 5,952 ir tt.

Darbininkai sutinka 3 me
tus nereikalauti atlyginimų 
pakėlimo, rūpinasi tuo rei
kalu ir miesto majoras, bet 
bendrovė kol kas nesu
tinka pasilikti. Netrūkus pa
aiškės, kuo tas reikalas pa
sibaigs.

Pr. Naunčikas

NEW BRITAIN, CONN.

žmoną, su kuria susituokė 
prieš 7 mėnesius. Jis už 
$300 pasamdė 17 metų Fir- 
nario Kilbarą, kuris turėjo 
jo žmoną nužudyti. Furaari 
sėdi kalėjime, iki teismo bū- 

i tu paleistas užstačius 20,- 
000 dolerių.

Jis teisinasi nusprendęs 
jos atsikratyti už tai, kad ji

gaus “Miss Lithuania of laisvos Lietuvos, nebuvo ir 
Pittsburgh” vardą, bet ir nebus.” 
brangių dovanų. Visame Ir mes čia gyvenantieji, 
Lietuvių Ūkyje per visą sakė dr. Matulionis, “be 
dieną skambės lietuviška nuolatinės kovos, be pasi- 
muzika ir dainos, šokiams šventimo lietuvybės idėjai 
gros didžiulis ukrainiečių tos savo tautinės egzistenci-

metų amžiaus, gimusi Kup 
reliškiu kaime, Lawrence 
išgyvenusi 52 metu. Palai
dota Tautinėse Kapinėse.

Jos liūdi duktė Genevie- 
ve McEvoy ir du broliai— 
Petras ir Jurgis čia ir Lietu
voje dvi seserys ir brolis. 
Likusiai šeimai ir giminėms 
gili užuojauta.

Birželio 27 d. mirė John 
Andrijauskas, 79 m. am
žiaus, šiame krašte išgyve
nęs 57 metus, liko liūdinti 
žmona, sūnus ir 3 dukterys.

M. Stonie

MIAMI, FLA.

Moksleiviams sunku 
darbo

Lėta tremtinių emigracija 
į Ameriką

Paskutinėmis (š. m. bir
želio 1 d.) žiniomis, trem
tinių emigracija iš Euro
pos į JAV vyksta labai lė
tai. Šiai emigracijai be kvo
tos užsiregistravo tik 10,- 
316, iš kurių per 2,000 rasti 
netinkami, atvyko į JAV 
2,394 (iš V. Vokietijos tik 
302, jų tarpe vos keli lietu
viai). Atvykti jau pasiruo
šę 3,653, bet jų daugumai 
tiūksta garantijų.

Daugiausiai šia emigraci
jos teise naudojasi Italijos 
tremtiniai (753). Tik kele
tas lietuvių tremtinių prašė
si darbo ir buto g. rantijų iš 
Balfo. Deja, Amerikos lie
tuviai nežinomiem- ir ne
pažįstamiems atsisakė pa
dėti.

Vizos tremtiniams
Tremtiniai Fui opoje tu

ri labai įvairius a«mens do
kumentus, Su kuriai ~ beVeik 
neįmanoma net ir svečiuos- 
na nukeliauti. 1959 m. šis 
vizų reikalas buvo svarsto
mas Tremtiniu Komisaro

dalimis bus nugabentas^ į V 
Vokietiją Balfo įgaliotinio 
Muenchene žinion. Riebalų 
gauti nepavyko.. Europai 
visai neskiriama.

Vokiečių ūkiui atkutus, 
tremtinių būklė nepagerėjo. 
Tiesa, galintieji dirbti dar
bą susiranda nesunkiai. Vi
sa nelaimė, kad dauguma 
dirbti negali, nes yra inva
lidai ir tik dėl tos priežas
ties negalėjo išemigraoti. 
Jei kurie ir dirba, tai dėl fi
ziniu trūkumų gauna labai 
menkai apmokamą darbą. 
Tokiems Balfo parama la
bai reikalinga.

Labai gaila, kad Vokie
tijos LB centro žmonės, lan
kydami Ameriką, neranda 
laiko savo bendraomenės 

1 ligoninę, ją lankė Julija narių vargą nušviesti Ame-

Mus aplankė J. Šimkienė
Mano žmonai sunegala-

su savo tėvais kalbėjusi jam *rkestras vfei atsilanke į ši jos „eapginsime ir pamažu ™s ir atsi?“!Vs ® .dien°™. >
nesuprantama ka ba ir, kaip iknik veltui ^0 ištirpsime svetimųjų jūroj.”
™ otrnJo ™ a, I ------ 1 Į §lmkiene Sjam atrodė, apie jį.

Pr. Naunčikas

STRATFORD, CONN

alučio tiek kiek jie norės. Todėl tikram lietuviui,
Lietuviai biznieriai kvie- aiškus atsakymas į klausi- 

čia visus lietuvius ir lietu- mą: Ar gintis, kovoti, auko- 
vaites dalyvauti šiame pik- tis kad ir sunkiausiomis pa

gauti

Stipendijas gaus 109 asm.
Šimtai moksleivių baigė 

mokslo metus ir norėtų gau
ti darbo, kad galėtų šiek 
tiek užsidirbti kitai žiemai. 
Deja. šiemet tai sunkus 
klausimas, nes ir nuolatinių 
bedarbių yra apie 4,000.

Viso labo stipendijų fon

su savo pussesere. rikos lietuviams, Balfo re-
Ta proga J. Šimkienė pa- mėjams, kurie taip nuošir- 
prašė pratęsti “Keleivio” i džiai stengiasi išlaikyti or- 

i prenumeratą, nes be laikra- vanizuota tremtinių šalpą

Sikorskis gavo užsakymų
Sikorskio h e likopterių 

bendrovė gavo iš valdžios 
užsakymą padirbti 28 heli
kopterius, kurie pakeltų 25- 
-28 žmones. Užsakyta ir 
mažesnių (12-14) asmenų 
helikopterių. Bus darbo.

Pr. Naunčikas

PITTSBURGH, PA.

nike. Laukiam svečių ir iš 
tolimesnių apylinkių. Todėl 
visi važiuojam į lietuvių bi
znierių pikniką. . .

F. Žilionis 
_

HARTFORD, CONN.

reigomis, ar dėl ramesnio, 
patogesnio, sotesnio gyve
nimo trauktis iš kovos lauko.

Į naują gydytojų organi
zacijos valdybą išrinkti:

Pirm. Steponas Biežis., 
vicepirm. Vaclovas Paproc-

ščio nenorinti būti.
x>___1\.. DT&ZC

MIRĖ KELIONĖJE 
Į LIETUVĄ

V. Vokietijoje.

Kiek tremtinių V. Vokieti
joje Balfas globoja?

Nors neįmanoma tikslų 
lietuvių skaičių V. Vokieti-

Pakelti mokesčiai

Metinis Lietuvių biznierių 
piknikas

Kiekvienais metais Pitts
burgho lietuviai biznieriai, 
susiorganizavę į. Lietuvių 
Prekybos Butą, rengia me
tinį pikniką, kuriam vado
vauti pavedama SLA prez. 
Pov. Dargiui. Toks lietuvių 
biznierių piknikas šiais me
tais įvyks liepos 23 d., sek
madienį, Lietuvių Ūkyje 
(Lithuanian Country Club, 
Coal Valley Road, Jeffer
son Borough, važiuojant 
Route 51).

Tai bus didžiausias ir

Apyvartos (sales) mo
kesčio mokėjome 3G , o da
bar mokėsime 3 su puse, o 
kadangi pusės cento netu
rime, tai pirkdami už dolerį 
mokėsime 4 centus. Degti
nės mokestis pakeltas 60 G . 
a u tomobilių registracijos 
nuo 8 iki 10 dol., sunkveži- Į 
miu iki $15.

Rugpiūčio 1 d. visos svai
giuosius gėrimus parduo- i 
dančios krautuvės turės su
rašyti turimas prekes. Jei 
kur vėliau bus susėtas suk-

Su ekskursija į Lietuvą J°j nustatyti, tačiau Balfo Ženevoje ir pagaliau pavy- 
kas, Vytautas Tauras ir išvykęs Wi!liam Steponke- ^°Boje ir sąrašuose yra ko išgauti tam tikras privi- 
Henrikas Brazaitis, sekr. vičius mirė Maskvoje birže- 80 vietovių su 7,299 asmeni- legijas tremtiniams keliauti. 
Kazys Ambrozaitis. direkto- lio 22 d. Jis gyveno Detroi- rn’s\ ^ja neįskaitoma visai Pradžioje jų Kebo'nems ne
riais: A. Starkus, V. Brazai- te ir negalavo širdimi. atskirai gyveną tautiečiai, ( darė kliūčių Prancūzija,
tis, V. Majauskas, V. Valat- ‘ Laisvė” rašo, kad velio- ar^a ku,^e su Balfu jo- Belgija, Olandija. Paskuti- 
ka, A. Montvidas ir J. Bai- nis buvęs “senas, nuoširdus k'°.fy^°. neturi. Apvaliu niu laiku vizas tremtiniams 
čiūnas. pažangietis.” Jo kūnas bū-Į^aičiumi^galime laikyti, panaikino Danija, Švedija

Rev. komosijon: S. Kau- sias atvežtas į Detroitą, 
ras, M. Budrienė ir K.
Drangelis. PAVERGTŲ ATSTOVAI 

WASHINGTONE
KANSAS CITY, MO.

Gera informacija 
amerikiečiams

Birželio 27 d. Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Chester Bowles prieėmė
Pavergtųjų Europos Tautų 

The Catholic Reporter seim0 delegaciją. Seimo
„-zivs- vartei l Birželio 9 d. išspausdino piimininko V. Sidzikausko ciaumas. prekes bus konfis- No1toos Krause . HerzWd ^a(]avaujam?
Palduotos ls 'ar"|straipsnį, kuris užima išti- Pasitarimai užsitęsė apie 

sa puslapį. Jis pavadintas į valandą. Buvo paliesti sožytynių.
Pr. Naunčikas

NEW YORK, N. Y.
de vra $96,000, kuriuos su
dėjo organzacijos ir atski-! gražiausias piknikas. Jame 
ri asmenys. Ta suma bus iš- bus gražuolės lietuvaitės 
dalinta 109 asmenims. Sti- rinkimas, laimėjusioji ne tik

Gydytojai turi naują 
valdybą

“The persistent Lithnani-i vjetu pavergtosios Europos ne 
ans: a gouvernment with- klausimai, Pavergtųjų Tau- 
out a country" (Užsispyrę tu Savaitė. Jungtinių Tau- 
lietuviai: valdžia be vals- tų besiartinanti pilnatis, 
tybės).

kad V. Vokietijoje dar yra jr Norvegija. Šiokias tokias 
per 10,000 lietuvių. Jie turi lengvatas įvažiuoti tremti- 
gimnaziją, du chorus ir 8 niams teikia Šveicarija ir V. 
vargo mokyklas. Didžiausia Vokietija, čia galima dadur- 
lietuvių kolonija yra Salz- ti, kad JAV p kiečiai gali 
gitter su 903 asmenimis, ki- vykti beveik Į visus laisvos 
ta— Bad Zwischenahn su Europos kraštus be vizos. 
329. Dar dešimtyje vietovių
lietuviai gyvena pusiau sto
vyklinį gyvenimą. Kitur Pakalbinkim draugus ir 
yra daugiau ar mažiau, kad kaimynus užsisakyti “Kelei- 
ir lūšnose, bet privačiai įsi- Kaina „etams tik $4. 
kūrę. į

Balfo Įstaiga Muenchene 
vien skirsto išvežioja KNYGOS JAUNIMUI

Kad mažiau apie Lietuvą

eėrvbes, bet taip pat pade- ---------
da tremtiniams teisės, emi- Jei jaunas nepamėgs 
oracijos ir kitais reikalais, knygos, jis jos aeskaitys ir 
Tremtinių baldams, darbo uaugęs. Todėl tėvai turi 
įrankiams nunirkti buvo iš- parūpinti vaikams ko dau-

1
AMERIKOS ĮDOMYBES

Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro';
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis fr tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kovą; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daurf, daug kitų įdomybių! Su gražiab paveikslais.

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

-KELEIVIS’’
So. Boaton 27, Mase.

Birželio 24-25 dienomis težinantis skaitvtojas galė- 
posėdžiavo Amerikos Lietu- tu geriau susivokti, išsnaus- 
vių Gydytojų III suvažiavi- dintas ir Europos žemėlapis, 
mas. Jame buvo ir ne tik I kuriame pažymėta ir Lietu- 
gydytoiams įdomių pi ane- va. Be to, yra Lietuvos at- i 
Šimų. Ypač gražių minčių I stovo Juozo Rajecko ir Lie- 
paskleidė d r. Balvs Matulio- tuvos atstovvbės Washing- 
nis, kalbėdamas apie “Gy- i tone nuotraukos, 
dytoją ir visuomenininką.” I Straipsny duodama daug 
Jo pagrindinė mintis buvo: medžiagos apie Lietuvą se-
Be aukų ir kovos nebuvo, niau ir dabar, o tain pat 

apie atstovvbės veiklą.
Straipsnio autorė yra lie

tuvių kilmės. Ji via kelių 
laikraščių nuolatinė bend
radarbė.

IPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

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

Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10— lt ▼»!. ryto. 

šeatadienj ie sekmadievj
mm 9-40 iki 9:30 vai. ryt* 

ĮVAKARUSKOS: pirmad. 7 vai. ▼.
Tel.: HEmloek 4-2413 

17159 S. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO 29. ILL.

į LAWRENCE, MASS.

SLA 2-os apskr. gegužinė

Liepos 23 d. Lietuviu 
Tautiniame parke (Lowell 
Rd., Methuen) bus SLA 2-

remember...

ONLY YOįĮ CAN 
PREVENT FOREST FIRES!

?auta iš įvairių tarntauti- 'iau lietuviškų knygų. Pirk- 
niu organizacijų keliasde- darni vaikams dovanas, vi- 
šimt tūkstančių doleriu.

Pragyvenimo sąlygos 
Vokietijoj

suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny- 

Mūsų tremtiniai Vokieti- gas:
joje turi menkus uždarbius, DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 
kurie siekia apie 490 -mar- antra laida, gražūs eilėraš- 
kių mėnesiui. Dauguma tu- įjajf daugybė iliustracijų, 55 
ri pragyventi iš socialinės kaina $1.30.
pašalpos, kuri yra 72 mar- 0.0.VA..~0 , ., - . . . . . PASAKĖČIOS. A. Giedrius,kės per menesi viengungiui knVgoje vra 37 gražios pasa- 
ir apie 65 markės šeimos kėčios. 175 ps!.. kaina $200 
nariui, o duonos svaras kai- naktys karaliskiuose. u». 
nuoįa 53 fenigiai, mėsos apysaka. pat,
apie dvi marki, sviestas 3 mclyni karveliai. Aloyzo b>- 
markės 32 fenigiai, cukrus rono apysakaite vaikams,
62 fenigiai svaras. Nors bu- DVYNUKĖS. N. B-dkieni’ a-
tų nuoma nėra didelė, bet 
butą sunku gauti neimokė- 
jus keliu tūkstančių markių JŪRININKO S’Nl/LADO NUO- 
rankpinigių. įdoniūs pasakojimai

Tremtiniam, ne Vokietijos

pysakaitės ’-aikama. 34 psl., 
kaina ........................... $1.00

jaunimui.
na ........

Io8 psl., kai-
$2.00



z
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Didesnės bausmės už nami
nės degtinės varymą

Birželio 17 d. paskelbtas 
Aukščiausios Taiybos pre
zidiumo Įsakas, kuriuo už 
naminės degtinės vaiymą 
be tikslo ją parduoti bau
džiama laisvės atėmimu iki 
vienerių metų. o degtinės ar 
kitokiu alkoholinių gėrimų 
gamimnas, laikymas ir su
pirkimas tikslu parduoti, 
taip pat pardavimas bau
džiami iki 5 metų su tuilo 
konfiskavimu: narni nės
degtinės ar Įrankių naminei 
degtinei gaminti laikymas 
baudžiamas areštu nuo tri
jų iki 15 parų.

Po dviejų dienų išleistas 
kitas Įsakas “kovai su gir
tuokliavimu s u s t iprinti.” 
Pagal ta Įsaką už degtinės 
gėrimą ir pasirodymą vie
šose vietose giltame stovyje, 
šose vietose giltame stovyje 
baudžiama piima kartą 5 
įublių bauda.

Pagal tą Įsaką asmenys, 
kurie dėl alkoholizmo nuo
lat pažeidinėja viešąją 
tvarką arba sudaro nepa
kenčiamas gyvenimo

bet negalėjo gauti. Paga
liau ji pasiskundė aukštes
nei Įstaigai ir gavo 4<*«» kva
dratinių {»ėdų buteli, l»et ne
trukus vieną kambarį atė
mė ir jame apgyvendino ki
tą asmenį už tą, kam ji 
skundėsi.

Jurdaičių invalidų na
muose glol>ojamieji negavo 
žymios dalies praklausan
čių pagal normas produktu 
—kiaušinių, grietinės, dar-į 
žovių ir kt., jie blogai ren
giami. patalpos apleistos, 
nesutvarkytos, blogos sani
tarinės sąlygos.

Mirė dail. V. Kairiūkštis
(E(Birželio 13 d. Vilniu

je mirė, eidamas 71 metus, 
dailininkas ir dailės kriti
kas. žinomas Kairiūkščių 
šeimos narys Vytautas Kai
riūkštis. Pirmą kartą jo kū
riniai buvo parodyti 1923 
m. Vilniuje Įvykusioje dai
lės parodoje. Vėliau jis da
lyvavo parodose Lietuvoje

KELEIVIS, SO. BOSTON

KĄ MATĖ IR GIRDĖJO PIETŲ AMERIKOJE

i rezidento J. F. Kenneoy pasiuntinys Adlai Steven- 
son pasakoja spaudus atstovams, ką jis matė ir gir
dėjo lankydamasi Piety Amerikoje. Jis aplankė 10 
P. Amerikos kraštu. Jis sako, kad perversmu ir nera- 
mumu pa\ojus Pietų Amerikoje didėja. . .

Nelaimė įvyko, kas kaitas

į tinių metrų. Tai sudaro ge- 
I ras sąlygas grobstytojams. 
j šulmanas savališkai pakei- 
; čia Liaudies ūkio tarybos 
nustatytas išeigos normas. 
Štai kokie rūpesčiai slegia 
cecho vadovų pečius. Ir visa 
tai Šulmanui dovanojama, 
kap tariamai geram specia
listui.

O koks iš tikiųjų jis spe
cialistas? šis žmogus nie
ko bendro su odos pramone 

! neturi. Septyniolika metų 
dirbo šoferiu, paskui trainio
josi Įvairiose bazėse, ko! nu
tūpė i “Elnią.” čia jį už vi
sokias machinacijas is cecho 
vedėjų buvo pervedę i dar-

Minėtina sukaktis
(Pet)ui Būt.nui susilaukus 65 melų)

Yra žmoi ių, kurie gyve- kalbos mokytojas, buvęs 
na atsiskyrę, i.-sijungę iš Panevėžio gimnazijos di- 
t r iukšmingojo gyveninio, rektorius.
Toliau jie laikosi nuo kas- Jo buvę bendradarbiai- 
dieninių bendrų rūpesčių, ir -mokytojai, cia J \\ gyve- 
spaudoje jų pavardžių ne- nu, pagarbiai atsiliepia apie 
pastebėsi. Jie vengia bet ku- Petį ą Būtėną, kaip įimtą 
lios reklamos. Nemėgsta mokslo vyrą, o buvę jo mo
lei kur kaišioti savo vardą, kiniai, kaip apie gerą nioky- 
bet savą lietuvišką visuo- toją. daug suteikusi žinių 
menini gyvenimą tyloje se
ka.

tautos pia- 
ir vienai ir

savai kalbai, 
ei iai pažinti 
antį ai pamilti.

1 etrm liūte ui li-ikiu sek- 
iniir ai baigti už. i motą dar
bą.

Lai bus jo (lai bas palvdė-

Toks savotiškas atsisky
rėlis, vienumoje gyvenan- 

bininkus, bet dabai jis vėl, tis yra lituanistas, pedago 
iškilo Į pavaduotojus ir to- Petras Butėnas, Lūžė
liau sauvaliauja už cecho *^o 2 r d. susilaukęs 65 mc- Lai bus jo riai nus pabdė- 
vedėjo B. Trano pečiu. Gv-ĮtŲ amžiaus. įtasgeia sveikata, kauti vbe.
vena jis aiškiai ne pagal do į Retai kam yra žinoma.1 
rai uždirbtus pinigus, nesi- kad Petras Būtėnas visą sa- •
skaito nei su partine, nei su 
profsąjungine organizacijo
mis.

Darbo žmogus, jo sveika
ta—visų brangiausias mū
sų šalies turtas—saugoja- 

1 mas pačiais teisingiausiais
ir humaniškiausiais darbo * Pavadinimo 
apsaugos Įstatymais, lr tuos, 

ista-
reikia bausti nenuo-

J. Vilkaitis

Prieš keletą mėn esių verziškai, kitokiu rašalu 
ir užsienyje. \ elionis yra Šiaulių “Elnio” odos-av 
dirbęs pedagoginėje srity, nės kombinate 
yra buvęs paišybos mokyto- mo-supiovimo

?f,a‘ ju lenkų okupacijos laikais jo pavaduotojo N. šulmano ko už šios knvgos tikrumą, 
Vilniaus Vytauto D. gim- jr darbininko K. Kaspera- dievagojasi nieko nematęs.

vo atliekamą nuo spaustu-' 
vės darbo laiką yra pasky
ręs mūsų tautos praeities į ------- —
studijoms. Jis dirba atsidė- Likimas parinko Liepos 
jęs, rausiasi Įvairiuose do- Ketvirtąją dieną, kaipo 
kumentuose ir iš gyvenvie- daugelio svarbių istorinių 
čių, upių ir kitų vietovių JAV-bių Įvyikų dieną. 1776

LIEPOS KETVIRTOJI

aly’ prirašė, kad jis apmokytas kurle 
tarp sukirpi- dirbti ir su presu. Cecho ve- r,lky "

cecho vedė- dejas B. Tranas, kuris atsa- ’aidziaujant.

gas šeimoje, gali būti paim- nnzijoje, vėliau Panevėžio 
ti priverstinai gydyti. gimnazijose. Nuo 1944 m.

iki 1951 m. dėstė kompozi
ciją ir meno istoriją Kauno 

1 Vals. Taikomosios ir Deko-

Tai šitaip rašo Lietuvos 
apie fa-

Palangoje surado minera
linį vandenį

“Sovietskaja Litrą” rašo. 
kad Palangoje surastas gy-

nori surasti, metais Liepos Ketvirtoji bu- 
kaip toli mūsų tautos i va- vo reikšmingiausia: Tą šil
kams gyventa anais žilais tą ir drėgną dieną I’hiladel- 
metais, juos šimtais ir net p b i joje Kontinnentalinis 
tūkstančiais skaitant. Mūsų Kongresas priėmė doku- 
istorikų tarpe jis bene vie
nas pirmųjų, kurio dėmesį 
patraukė tie ivairių vieto
vių pavadinimai. 'lai pai
nus ir daug kantrybės reika-

ratyvinės Dailės Institute. 
Jis pasižymėjo dailės istori-

s*
mentą, kuris prasideda žo
džiais: “Kai žmogiškų Įvy
kių eilėje . . .”

Liepos Ketvirtoji yra die
na. kada prisimenamas dau
giau nei vienas prezidentas. 
Praėjus 5(- metų nuo Nepri
klausomybės Deklaracijos 
paskelbimo ta dieną mirė

doma.-is mineralinis \an- jos jr kritikos sritvj. Paren 
duo. kurio cheminė sudėtis 
labai panaši i garsųjį
sentuki-17 vandeni. lą apie dailės kuri r m kenr-o-

Prie Kupičiškio surasta zįcjją . Velionis buvo pašar- 
ir gydomojo pur\o. vuotas Dailininkų S-gos rū-

rc’-nai Palangoje vašaro- muos€. ir birželio 14 d. pa-
ję 120,090 žmonių. Sanato- ]aidotas Vilniaus 1

ge monografiją apie daili- 
* ks- ninką Šklėrių, paskaitų cik-

vičiaus Įvyko maždaug toks Šulmanas trauko pečiais ir komunistų “Tiesa 
pokalbis: į juokauja: briką “Elnią” Šiauliuose,

-—Rvt pradėsi dirbti prie į —Aš cechui nevadovau- birželio 20 d. numery. Apie Jaujas darbas a’tstatvti tupreso/ ; ju. Ko jūs iš manęs norite? šulmaną, Traną, Petrovą, vieto^SųP ?r^kščius
—Kodėl? Į Kaltų nėra. Darbo apsau- Niemotmą ir visą gauja ra- pavadinimus. Amžių’ sąran-
—Taip reikia. gos inžinierius J. Niemo- šo Šiaulių “‘Raudonosios goję Įvairūs mūsų tautos že-
—Nepatogu nepasitarus tin’as pirmas pastebėjo, kad Vėliavos’” redakcijos narys mįų grobikai mėgino tuos du buvęs prezidentai: Tho- 

su brigada. : knyga ištaisyta ir įrašas pa- J. Sabaliauskas ir “Tiesos” pavadinimus iškraipyti, sa- nias Jefferson—pagrindinis
—Niekas neatsitiks tavo dirbtas. Apie tai jis papa- korespondentas V. Petkevi- vo kalbai pritaikinti ar bent Deklaracijos autorius, ir 

brigadai. į šakojo vietos komiteto pir- čius. Jie geriausiai parodo, ju pavadinimus su sava kai- John Adams—šio doku-
—Aš prie preso dirbti ne- mininkui K. Jonaičiui. Pas- kokia tvarka yra Sovietijos ba suartinti ir jiems savus---- ‘mento bendradarbi,'

turiu teisės, neapmokytas. 
—Nieko, išmoksi.

kui surašė nelaimingo atsi- Įmonėse. Darbininkas ten vardus duoti. Tenka raustis ! Dar vienas buvęs prezi- 
tikimo aktą, kuriame kaž- paniekintas ir turi tylėti, o Įvairiuose iš praeities užsili- j dentas James Monroe mirė

rijos jjertvarkomos taip, 
kad jos galėtų veikti ne 4-5, 
bet 11 mėnesių.

zupio 
kaninė-(buv. Bemadrinų) 

se.
Žema avalynės kokybė

(E) Blogos avalynės ko
kybei ‘“Tiesa” birželio 10 i

. , . . , . d. paskvrė net vedamąjį. Ne į
siena įplyso bombai spro- tik kokvbė z(,ma
gus karo metu. Jau 1951~o2 nepakankamai pa-
metais buvę paruosti pro- tenUnkinama gyvenlo)u pa. 
Jfcktai tam namui sutaisyti, k|auM. Kritikuojama irįera 

avalynė, kai ji j>ervežama 
blobai Įpakuota, nerūpes
tingai saugojama sandė
liuose. Nesirūpinama tau- 
piu žaliavos ir pagalbinių 
medžiagų naudojimu.

htorija be galo
Vilniuje Dauguviečio gat

vėje Nr 3 yra namas, kurio 
spro-

i * ii;*! darbai nepradėti.
Gyventojai rašo visiems 
šventiesiems raštus ir mal
dauja namą taisyti, nes jis 
gai; kiekvieną dieną griūti, 
o Vilniaus miesto Stalino 
rajono vyk. komitetas atsa
ko. kad negali remonto pra
dėti, nes neturi kur tame j 
name gyvenančių 17 šeimų 
iškelti.

Ponui butas yra, bet 
ne darbininkui

* Tiesa” rašo, kad Alytu
je butai skirstomi šitaip. Pa
sirodo, aukštieji valdinin
kai butu.' lengvai gauna, da-į 
žnai juos kaitalioja, vis ge
re nius pasirinkdami, o pa
prasti žmonės metų metus 
laukia ir nesulaukia nors ir 
menko butelio.

Šitaip rūpinasi žmogumi
“Tiesa” rašo, kad Kuršė

nų rajono gyventojai jau 
kelintus metus seniai klabi
na. kad būtų sutvarkyta Pa
venčių cukraus fabriko ka
nalizacija, nes dabar Į 3

liūnas skleidžia nemalonų ^.A/;NUS’ ” pUS ” ka,na jaunas darbininkas tapo in- 
kvapą, teršia visą gyven-1 vauou.
vietę.

Šiauliuose Vilniaus gat— 
ves Nr. 213 ir Komunarų kaįaa *2.00 
gatve - gyventojai jau kelin
ti metai, 
kyti namų 
vaisių

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO 
SPARNIU SOSTAS, premi
juotas romanas is politinių 
emigrartų gyvenimo, 
psl.. kaina $2.50.

Alė Rūta, MOTINOS
LANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ii 
rūjiestį Kauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krai lietuviai-, 397 psl.. 
kaina $4.00.

Juozas Švaistas: JO SU- 
2ADĖTINE, premijų o ta.' 
romana ič \ irico Kudirkos 
zvvctiimo, 391 pusi. ka>na 
$5.W.

Pranas Naujokaitis: U 
PELIAI NEGRĮŽTA Į

—Draugas pavaduotojau, kieno paveiktas, visą bėdą vagys girtuokliai, partiniai 
man sumažės atlyginimas, j suvertė pačiam nukentėju- ir profsąjunginiai biurokra-

_ Nemirsi badu. šiam. Girdi, žioplas, nesilai- tai tik tada ėmė šaukti gvol-
_ j>et <j,augas Šulmanai, kė taisyklių, kurios kabo tos, kai Įmonėse jau penki

prie šito preso su apmoky- P^eš kiekvieno akis. Pabai- darbininkai buvo sužaloti, 
tais žmonėmis atsitinka ne- £oJe (lėl viso ko irašė- kad kai darbininkai Įmonėse 
laimės o aš . meistrui Zavaliui už tai pa- pradėjo triukšmauti, kai jau

_ yėims galas. Neklausy- reikštas papeikimas, o ce- ilgiau tylėti pasidarė nebe
si, gali iš viso i darba nebe- vedėjas ii jo pavaduo- galima.
ateiti. . . ’ . . !tojaS Sulmanas - 1^° . i Gal paklausite, o kur

Jaunam, neseniai viduri- —Jeigu jie nekalti, tai buvo profesinė sąjunga, kad
nę mokyklą baigusiam dar- už ką jiems tos bausmės? leido tokiems dalykams dė- 
bininkui. nieko kito nebeli- —Matote.—aiškina Šul- tis? Taigi, komunistų dikta-
ko daryti, jis turėjo paklus- manas,—jeigu jau atsitinka tūloje profesinės sąjungos

kusiuose raštuose, kad galė
tum tikrąjį vardą sužinoti.

Tenka Įvairiais metais ir 
amžiais išleistus žemėlapius 
peržiūrėti, tuos vietovių pa
vadinimus sutikrinti.

Tenka ivairių kariauto
jų užrašuose pasirausti, bu
vusių keliautojų aprašymus 
perskaityti, amžių suneštas 
dulkes nuo jų nutrinti ir tos 
ar kitos vietos-vandenų, 
žemių, gyvenamų; vietų, ka- 
pynynų, kapų tikins pava-

ti. nes Šulmano sprendimas kas nors. tai ir iešmininkai (unijos) via valdžios kon- dinimus išskaityti, 
ceche—galutinis. turi būti surasti. troliuojama organizacija, Toks kruopštus, daug kan

Bėgo dienos. Naujas dar- Papeikimukais susimokė-Į kurios tikslas yra išspausti trybės reikalaująs darbas 
bas Kasperavičiui nesisekė, liai galvojo užbaigsią šią
Uždarbis sumažėjo. NeĮ- istoriją. Bet neišdegė. Nu- 
vvkdžius normos, tekdavo kentėjusie? motina ėmė ieš-

iš darbininko daugiau pra- yra Įmanomas tik tiems, ku- 
kaito, o ne ginti darbininkų rie mūsų tautos praeiti pa-

Vioca» Ramonan: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusL.

dirbti viršvalandžus. Kartą 
prie tik ką “iškepto” pre
suotojo atėjo inžinierius ir, 
patikrinęs kiekvieną opera
ciją chronometru, Įsakė:

—Dirbk greičiau!
—Aš bijau rankų netek

ti.—dar bandė aiškintis Ka
speravičius.

šulmano pataikūnas bri
gadininkas J. Petrov’as dar 
pasijuokė iš to.

Tik darbininkai, nepaisy
dami administracijos ir ce
cho vedėjo B. Trano nuo
laidžiavimo Šulmanui, rė
mė Kasperavičių. Bet iok; 
priešinimasis n e gelbėjo: 
pasakyta—šventa.

Vasario 15 dieną presas 
Kasperavičiui s u t r aiškė 
rankos plaštaką. Chirurgas 
amputavo kelis pirštus. Taip

Po nelaimingo atsitikimo 
sukruto visi kaltininkai. 
Visų pirma jie grubiai ištai- 

Vytautas Alantas: TARP sė knygą, kurioj darbininkai 
kai prašo sutvar- DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 kas ketvirtis pasirašo apie

aplnką, bet be Pu>lk» kaina $4.50. j savo apmokymą ir sutikimą

koti tiesos. Atsidūrus bylai 
prokuratūroje, J. Niemo- 
tin’as staiga pamiršo, kad 
knyga buvej ištaisyta. Jis j>a- 
miršo ir tai, kad ceche daug 
kur nesilaikoma darbo ap
saugos taisyklių, kad Šul
manas verčia darbininkus 
dirbti daugiau kaip 7 valan
das. Jis ėmė teisintis Jonai
čiui nieko nesakęs, nes, gir
di, galėjo būti išgėręs. Ger
ti Niemotin’ui ne naujiena. 
Jis retai kada pasirodo 
kombinate blaivus, nors 
jam pavesta vienas iš atsa
kingiausių darbo barų.

Tai ne pirmas atsitiki
mas.. Prie šio preso 1958 
m. buvo sužalota M. Mvko- 
’aitienė, po metų K. Deme- 
ševa, pernai — N. Fomičio- 
va ir Petraitis, o dabar Kas
peravičius. Ir dėl visų tų at
sitikimų, anot cecho vadovų, 
—kalti patys darbininkai.

O patys vadovai labiau 
rūpinasi kitais reikalais, ne
gu darbo apsauga. Pernai 
šio cecho sandėlininkai per 
tris kartus padarė 264,921

reikalus.
“Tiesa” plepa apie “tei

singiausius ir humaniškiau
sius darbo apsaugos Įstaty
mus,” bet ko vertas Įstaty
mas, kurio niekas nesilai
ko? Ir kaij) tokie “humaniš
ki” Įstatymai leidžia dirbtu
vėse naudotis blogos kons
trukcijos presais, kurie žmo
nes žaloja? Ar tai nėra pa
sityčiojimas iš darbininkų?

Bet komunistų diktatūra, 
spausdama iš darbininkų

milo, i ją visu savo ūgiu pa 
sinėrė, kurių kasdienybės 
blizgučiai nevilioja.

Petras Būtėnas tuo savo 
kruopščiu darbu daug Įneš 
šviesos i mūsų tautos praei
ties pažinimą. Jis juo toliau
i Vakartis nukelia mūsų tau- •» <- 
tos buvusias sienas. Tiks
liau—jo surasti šaltiniai la
biau Įtikinančiai byloja, 
kur mūsų protėvių senes
niais amžiais gyventa ir 
kaip amžių būvyje gyveni-

praėjus penkieriems me
tams, 1831 m. liepos 4 <1.

Trisdešimtasis JAV pre
zidentas Calvin Coolidge 
šventė liepos 4 d., kaip sa
vo gimtadieni.

Liepos 4 d. buvo atžymė
tas vienas skaudus gyveni
mo momentas žmogaus, ku
ris vėliau tapo pirmuoju 
Amerikos prezidentu: 1754 
m. liepos 4 fl. pulkininkas 
George Washingtonas, 22 
metų amžiaus, atidavė Fort 
Neeessity. netoli Uniontown 
Pennsylvanijoj prancūzams 
ir indėnams po karštos ko
vos. šio Forto kova pradėjo 
prancūzų ir indėnu Karą.

Vicksbureo konfederatai 
partizanai neturėjo didelės 
priežasties sverti 1863 m. 
liepos 4 fl. Tą dieną Unijos 
karo pa jėgos užėmė miestą 
po ilgo delsimo, nuėmė 
Konfederacijos vėliavą nuo 
Warren apylinkės teismo 
rūmu ir iškėlė Amerikos vė
liavą.

1848 m. per Nepriklauso
mybės Dienos minėjimą so
stinėje buvo padėtas \\'ash- 
ingtono paminklui kertinis 
akmuo. 1826 m. liepos 4 d. 
gimė Stephen Foster, kurio 
folklorinės dainos yra ir 
šiandien lygiai populiarios, 
kaip bet kada anksčiau. Tai 
buvo tą pačią dieną, kai mi
rė Jeffersonas ir Adams.

Pirmasis užregistniotas 
Nepriklausomybės Deklara
cijos minėjimas įvyko ne 
liejios 4 d., o liepos 8 d. 1776 
metais, pirmadieni po liek

Tas Knygas galima gauti dirbti prie vienos ar kitos išeikvojimų. N. Šulmano 
Pabradės mistelio gyven- Keleivio’ administracijoj mašinos. Prie Kasperavi- ir B- Trano pastangomis 

te,ios S Bimbienės 7 asme- 636 Broaduay, So. Boston i čiaus parašo, kad jis sutin- ceche “sutaupyta” minkštos 
*u šeima seniai prašė buto, 27. Mass. ka du bti prie stancerio, ke- odos net iki 19,135 kvadra-

kruviną prakaitą, nesisar- mo dulkęs tolvdžio užkloję; 
matija save vadinti “darbi- tuos pėdsakus, kuriuos mū- 
ninkų valdžia.” Vadinti ji sų senoliai paliko, 
save gali kaip nori, bet es- Kai kas iš svetimų ir kai 
mėje tai yra šlykščiausią iš- kurie mūsų istorikų mėgino 
naudotojų ir beširdžių biu- Įtikinti, kad kai kurios 
rokratų valdžia. mums artimos kilme gentys

Ir kur buvo tie ponaičiu- buvo ne mūsų tautos kilmės, 
kai Sabaliauskas ir Petkevi- Petras Būtėnas ir čia daug 
čius, kada Šulmanas vogė ką naujo savo darbu Įneš. 
odą, o Petraitis, Mvkolaitie- Apgailėtina, kad Petras 
nė, Fomičiova ir Demeševa Būtėnas neturėjo galimybių Uraci'i« priėmimo. Ta'dk- 
preso buvo sdžaloti? Jie išimtinai tokiam nmtam, 
girtuokliavo su Šul manu ir mums visiems Įdomiam dar- 
rašė apie “Elnio” gamybi- bui visą laiką skirti, o tik at
idus pasiekimus! liekamą nuo spaustuvės

Taip yra krašte, kur nė- darbo. Dabar, būdamas
ra laisvų darbininkų orga- pensininku, jis galės tik ši- _ ________
nizacijų, kur nėra laisvos tam darbui visas savo jėgas įatalionai paradavo, 
spaudos, kur viešpatauja atiduoti. Iškilmingas
parazitinių biurokratų dik- Petras Būtėnas, iš profe-
tatūra. sijos pedagogas, lietuvių (Nukelta j 7-tą psl)

ną filadelfiečiai padarė ma
sini susirinkimą valstybinių 
namų kieme ir išklausė John 
Nixono perskaitytą Dekla
raciją. Patrankos gliaudė, 
varpai skambėjo ir kareivių

m i n ėjimas
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Deguto bakmimas
VYT. SIRVYDAS

(Tęsinys)
li kotarpiu

Sovietų istorikai pritaria “
vakariečiams

Volobujevo c i tuojamas . . —,
Leninas pritaria Vakarų is- * s 11?^a 055 ,
lenkam, kad bolševikinė re- ku^ P*3“1?-, balsel.o : 
voliueija buvo I Pasaulinio' Sprendžiamuoju šaltiniu 
Karo išdava: “Tai revoliu- P>?leUnato galios bu-; 
cija, susieta su pirmuoju pa- Y° b?vl!nas bolševikų 1«“11- 
sauliniu inperialistiniu ka- i

ru.” Revoliuciją savo kailiu

607© visų streikų 
politinių reikala

vimų.
Pakluskime Volobujevo 

kuri kūme liu

—Eik šen, Maikuti, no- —Skaičiau, tėve.
riu paklausti vieno daikto, —Nu, tai pasakyk, kaip
tik nežinau, ar tu galėsi tą tu mislini: ar tas gali būt 
reikalą man išvirozyti. teisybė?

—Jei negalėsiu, tai kny- j —Aš jau sakiau, tėve, kad
gose pažiūrėsiu. žmogus yra įssivystęs evo-

jei ji pati tuo rūpinasi. Nei 
dėl ligos, nei dėl gimdymo 
darbdaviai neturi teisės iš 
darbo atleisti.

Kas yra socialinio drau
dimo nariu, tai yra apdrau
stu, tokio žmona ir vaikai 
iki 16-18 metų gauna nemo
kamai gydymą, jei ji nedir
ba. ši socialinio draudimo 
šeimos nariams gydymo pa
slauga yra kiek siauresnė. 
Visais atsitikimais pašalpų 
normas, o taip pat gydymo 
sąlygas nustato socialinio 
draudimo nariai per savo 
rinktus atstovus. Apdraus
tieji, kartu su darbdavių at
stovais renka demokratiniu 
būdu draudimo tarybas, o 
šios sudaro valdybas. Jos 
vykdo visus draudimo ta
rybos nutarimus.

Jei Amerikoje veiktų pil
nas socialinis draudimas, 
tai senatvės klausimo nebū
tų. Darbdaviams nereiktų 
pasirinkti vien tik jaunes
nius darbininkus, kad ma
žiau už juos mokėtų drau
dimo mokesčių i komercinio 
draudimo bendroves už ap
draustuosius darbininkus.

Deja, Amerikos darbinin
kų unijos per sunkias kovas 
v ra daug ką laimėjusios, bet 
tai komercinio draudimo 

. ra lyg ir suviliotos sociali
nio draudimo nebuvimo są
skaitom

J. VLKS

KARALIENĖ GYVULIŲ PARODOJE

Anghjos karaliene Eiz.ūeI.i 
ir džiaugiasi gražiu jaučiu.

li lanku gyvuliu parodą

bo žmonių sąmoningumą, 
organizuotumą ir kovin
gumą. Šios partijos vadova
vimas buvo viena svarbiau
sių priežasčių revoliuciją 
paversti socialistine.” Bol
ševikų vadovaujamas revo-į 
liucingumas, girdi, buvęs į 
įrodymas ryžto išspręsti bū- i 
tinuosius krašto istorinio i 
vystymosi uždavinius—bū- • 
tent iki galo išvesti buržu-i 
azinę-demokratinę revoliu- i Amerikoje d a rbininkui, 
ciją ir užtikrinti, kad ji iš-Į susilaukus 40-45 metų am- 
augtų socialistine. žiaus, jau sunku pramonės

Kitais žodžiais, V olobu- Į stambesnėse įmonėse dai

išgyvenęs, savo laiku pagar
sėjusios kr.ygos “A British j 
Agent” autorius B. Lock- 
hard 1958 m. išėjusiame \ei- 
kale: The Two Revolu- 
tions” tiesmukai sprendė: 
“Jei ne karas, nebūtų buvę 
nei vasario (demokratinės), 
nei spalio (bolševikinės( re
voliucijų.” Austras marksi
stas Otto Baueris 1919 m. 
išėjusiame veikale “Pasauli
nė Revoliucija” įrodinėjo, 
kad bolševikinė revoliucija 
įvyko tik todėl, kad sugriu
vo carizmas, neišlaikęs pir
mojo pasaulinio karo smū
gių. Pats Leninas sakė: “Ru 
sija būtų galėjusi ilgus me
tus, gal dešimtmečius, gy
venti be revoliucijos prieš 
kapitalistus, bet karas to ne
prileido.” (T. 24, p. 326).

Demokratinės revoliuci
jos vadai krito, pagal Leni
ną, dėl to, kad nesugebėjo 
išspręsti svarbaus dienos 
klausimo—ištraukti be syvų 
likusią Rusiją iš I pas. karo. 
Panašiai galvoja ir Pulietze- 

“Rus-

Senesni 4 darbininką nenoras

—Iš knygų, Maiki, ir dur-’i Hucijos keliu. O tas kelias 
nas gali atsakyti: ale atsa- labai ilgas, apima gal milio- 
k\k tu man iš savo galvos. nus metu, ir to laiko bėgyje 
vot, tai būsi vvras. žmogus, be abejo, yra vaik-

duok ščiojo keturiom kojom.
Yra buvęs laikotarpis, kada i rio dovaną už veikalą

—Na, gerai, tėve, 
šen savo klausimą.

—Klausimas yra 
Maiki: ar gali būt teisybė, 
kad Dievas sutvėrė žmogų

draudimo mokesnis dides
nis.

Štai kodėl pramonės 
stambesnių įmonių valdyto-

jevas netiki savo tautos pa- bo gauti. O kas prašoko 50- iai, kur darbininkai priklau- 
tarlei: “S durnoj golovoj— -55 metus, tokiems veik jau so unijoms, vengia naujai 
nogam nepokoj’ ir mano, uždarytos stambesnių įmo- priimti i darbą senesnio 
kad gerai galvai kojų iš viso nių durys. Tokie oaroinmkai amžiaus darbininkus, 
nereikia. gali susirasti darbą tik Darbininkų unijų iškovo-

....................... smulkesnėse dirbtuvėse, kur toji teisė, kad visi dirban-
Revoliucija vie virė neveikia unijos, kur atlygi-

Be “sumanaus” vado nimas už darbą mažesnis.
(partijos), Rusija, girdi, Kai kas mėgina pramonės 
jau nuo 1901 metų (taip nu- stambesnių įmonių valdyto- 
tarė 14-ta rusų bolševikų jus pamokyti, jiems net 
partijos konferencija) virė “moksliškai” Įrodyti, kad 
“revoliucinė būklė,” kuri senesnio amžiaus darbinin-
greitino “revoliucinę krizę,” kai labiau yra į darbą įgu- labai yra paplitęs ir retai 
be kurios jokia revoliucija dę, atsargesni, geriau dirba kur toks pelningas kaip čia, 
įvykti negali. Krizė pri- ir jų darbo našumas nemen- Amerikoj. Ir tai darbinin- 
brendo Penktais Metais, bet kesnis už jaunesnių darbi- kų unijų dėka.
reakcijai pavyko užgesinti, ninku darbo našumą. .. i Apdraustieji unijų nariai 
Pradžioje 1917 metų nuo Ne tas reikalas. Pramonės komercinėse draudimo ben-

tieji turi būti apdrausti tų 
įmonių lėšomis, supranta
ma, darbininkams vra nau- 
dingą, o draudimo bendro
vėms pelninga, tai derlinga 
rugiapiūtė! Štai kodėl JAV 
kamercinis draudimas taip

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova- 
įą savo pažįstamam ar 
Iraugui, tai atsiminkite, 
:ad geriausia dovana bus 
Jos knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
judo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio
jis ir kojų neturėjo. į sia Leaves the War” gavęs

' ’ —Nu, tai kaip jis tada amerikietis istorikas fr di-
vaikšeiojo. ... nrinažis- • 1^1 metų tvylusi revoliu- įmonių valdytojų mokyti ne- drovėse, kaip ir kiti apdrau- kaina $6.00.

Jis tada ir nevaikscioio. nan. voiooujevas pnpazjs- . _ , .. - , .1...... .. .. . , - , ? ..- - • -------------------- pmvinKo, icmm.z,niv n..} ««iu. stieji, netun jokio oaiso. cia ivipro sielinio ~r<
asiver- Amerikos darb ininkų jje visai negali paveikti metai”, kaina $6.00. 

demokratine revoliu- unijos yra iškovojusios ir į tų komercinių draudimo Jas galite gauti ir 
Vakaruose ” cija. neišsprendus pasi- darbo sutartis Įrašoma, bendrovių valdytojų darbi

Bet rasų kapitalizmui ir traukimo iš karo ir žemės M visi dktontie^priklau- „inkų nardai.
karai priekaištaujant, ką Wa b "c
daiyti su Markso teorija, 
kurios vardu bolševikai me-

Keturkojų.’ .. . , y ; db bės ta: “Rusų kapitalizmas bu- "T*®. p"
—Mokslas si klausima ievt- . . . 7 . ... kad atsirado krizė nrigali vaikš- vo silpnesnis atsispirti revo- . . 1

liucijai, negu kapitalizmas Z?.S1
dar 

il-

aiškina kitaip, tėve. | formų, kurios negali
—Nu, o kaip gi mokslas CI0^L 

gaj<o7 —As tokio sutvėrimo
—Mokslas sako, tėve, kad nemaciau, vaike. O aš

usiformavo evoliu- £au svieto gyvenu, ne- 
ųcjju gu tu. Tai kažin, ar tu čiažmogus

cijos
—Aš to nesuprantu.
—Evoliucija, tėve, reiškia 

ilgą ir lėtą vystymąsi ir to
bulėjimą, kuri daug veikia 
aplinka bei sąlygos. Vysto
si ir tobulėja ne tiktai žmo
gus. bet visi gyvi daiktai.

—Tas man nesvarbu, 
Maiki. Aš tik noriu žinoti, 
kaip mane Dievas sutvėrė: 
dviem kojom vaikščioti, ar 
keturiom?

—O kodėl šiandien toks 
klausimas tėvui parūpo?

—Man tą klausimą paki
šo Zacirka. Matai, kai aš 
pradėjau mislyti apie viso
kias svieto gudrybes ir apie 
mūsų politiką, tai man nu
garą pradėjo skaudėti. įlin
do toks dieglys, kad ratun
ko nėra. Nu, tai nuėjau pas 
Zacirka liekrastvų papra
šyti. Sakau, sufiksyk man 
snapso su pipirais, ba stu
burkaulis pašėlusiai skau
da. O jis pakraipė galvą ir 
sako, kad šnapsas su pipi
rais nieko nemačys. Sako, 
jeigu nugara skauda, tai rei
kia perepečkoti po saidvo- 
ką ant visų keturių.

—Reiškia jis moka pa 
juokauti.

—Ne, Maiki, jis šneka 
davadlyvai, be juokų. Sako. 
nugarą man skauda valuk 
to, kai vaikščioju ant dvie
jų kojų. Jis rokuoja, kad 
Dievas mus sutvėrė repečko- 
jais, ale kai svietas ištvirko 
ir pradėjo vaikščioti dviem 
kojom, kaip pats Dievas, tai 
dėlto pradėjo nugaros skau
dėti. Jis sako, kad apie tai

nemeluoji?
—Tėvas daug ko

tei, bet tai dar neįeis 
kad tokiu dalvku nėr

Kelei-

do kita krizė, pasibaigusi <*inėse draudimo bendrovėse 
bolševikine revoliucija. apdrausti susirgimo atveju,

vio administracijoje:
Kriwdwav,

So. Boston 27, Mass.

nelaimeinema- namai savo revoliuciją ižie- . Diktatūra, matyt, sorietų . .. .
.... !bė bet kini sakė kad tikra istorikams yra užkrovusi pa- atsitikime, eiskia, be, bet kun sake kad tikra • draudimo «

ištikus ir mirties 
K o inercinėms

suprantama, kodėl turtingoj 
Amerikoj neveikia sociali- ŽALGIRIO MŪŠIS
nis draudimas. Tai yrą toks

o. šeirio . i.t- ivi«i Lin..n - - 1 , , draudimas, kur visi dirban-
ė , Rui-odalKin* revoliucija te- reigą bolševikines revoliuci- draudimo gendrovėms tokie „eiituri būti apdraustu.- kur 
e.a. B10-! sooansiine i evoliucija te aiskinti draudimai yra geras derlius. toki„ draudimo

valdytojais yra patys ap
draustieji, kartu su Įmonių 

... . valdytojų atstovais ir toks
toje pačioje draudimo ben-į gocja]jnjs draudimas yra į 
diovėje draustis, bet jau vyriausybės žinioje ir vei

logijos mokslui vra žino-i salima stipraus kapitalizmo Jos .sociaiistisKumą aiskin i 
U,v.?!a.^Tl kraštuose, kur kanitalizmas Lenlno vadovaujamos bol-

mas gyvūnėlis, kuris yra pa- 
, vadintas ameba. Tai yra pa- 
1 ti paprasčiausia gyvybės 
forma. Ji dar neturi jokio 
pavidalo, atrodo kaip trupi
nėlis košelienos, gyvena 
prūduose ir balose ir maiti
nasi visa savo išore. Kai ji 
išauga, ji skyla pusiau ir pa
sidaro du tokie pat gyvūnė
liai. Mokslas spėja, kad iš 
tokio ar panašaus gyvūnėlio
išsivystė ir žmogus.

—Ar tai tu nori pasakyti,
kad aš esu išsivystęs iš ko
šelienos.

—Galimas daiktas, tėve. 
—Maik, atsiprašyk, ba 

duosiu per marmūzę.
—Tai ne mano prasima

nymas, tėve. Taip aiškina 
mokslas apie gyvybės atsi
radimą. Tą žino kiekvienas 
medicinos daktaras. Paga
liau tą patvirtina visokios 
iškasenos, žemėje randamos 
senųjų gyvių liekanos. Kuo 
toliau eisime į praeiti, i se
nesnius žemės sluoksnius, 
tuo mažiau išsivystęs pasi
rodo žmogus. Pagaliau žmo
gaus forma visiškai išnyksta 
ir eina jau žemesniųjų for
mų gyviai. Bet tai ilga įsto
ja ir aš bijau, kad tėvui ne
nusibostų jos klausytis.

—Okei, Maik, gali sau 
eiti, o aš pamislvsiu vienas.

kraštuose, kur kapitalizmas . „
gamybos pajėgas yra kuo- 
plačiausiai ištobulinęs ir
kur susidarė 
ru klasė?

gausi proleta-

Kur galva gera, kojų 
nereikia?

Leninas (ir Volobujevas) 
teorija su gyvenimu pir
miausiai derina pareiškimu, 
kad rasų proletariatas, nors 
nesudarė krašto gyventojų 

-daugumos (1913 m. iš 170 
milionų gyventojų, 3 milio
nai buvo įmonių darbinin
kai, o 15 milionų bernų ir ki
tokių samdinių), bet buvo 
organizuotas ir turėjo virš 
visko gei-ą politinį vadą: 
bolševikų partiją. Girdi: 
“Kiekviename krašte prole
tariatas vaidina žymų vaid-

monės buvimas-nebuvimas. 
ar jos išsivystymo laipsnis 
ir proletariato skaičius čia. 
matyti, nesvarbūs dalykai. 
Tačiau Markso-Engelso te

orija visgi reikalauja me
džiaginio, ne vien idėjinio 
pagrindo. Galion Įsiriogli
nęs Stalinas, padėjo i šalį 
Lenino laukiamą prasisieku
siųjų kraštų darbo žmonių 
priėjimą ir prisistūmimą 
prie į pirmąsias eiles atsisto
jusių rusų. Jis pradėjo viso
kiais penkmečiais vykdyti 
“socializmą viename kraš
te.” Kitais žodžiais, demo
kratinę revoliuciją pasmau- 
gę^iktatūros vadai žiaures
niais ir nežmoniškesniais 
būdais statė tą, ka prasisie-

draudimai yra geras derlius. 
Apdraustųjų dalis visuomet 
atkrinta ir retai kas darbo 
netekusiu imas nats toliau

Neturintieji laiko storų kny
gų anie lą Lietuvos istori
jos svarbų Įvyk' skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

“Keleivis” išleido istori- 
:os daktarės Vandos Sruo- 
rienės parašytą 24 pusi. 
znygclę “Žalgirio mūšis“. 

Knveeb’s kaina 50 cpntn.
’-r tt 77 ”7 7F ’.t 77
NAUJAUSIOS KNYGOS

zinioje
kia atitinkamais valstybės 
įstatymais.

Socialiniam draudime ap
draustieji ar tai nelaimės 
atveju ar tai susirgus ar 
ar mirties atsitikime, galop j 
ir senatvės susilaukus—pen
sijos, draudimo mokesčiai ir 
kiti Įnašai apskaičuojami 
atsižvelgiant ne į apdrausto
jo amžių, bet į jo gautą at
lyginimą. Kiek i draudimą 
atskaitoma mokesčio iš dar
bininko gautos algos, tiek 
turi primokėti ir darbda
vys. Be to, socialinis drau
dimas apima ir gimdyves. 
Nėščios moterys prieš gim
dymą 2-3 savaites atleidžia
mos nuo darbo ir joms visas 
arba dalis išmokama, ką jos 
dirbdamos gaudavo, čia at
sižvelgiama i šeimos sąstatą 
—juošeima skaitlingesnė, juo 
daugiau gimdyvė gauna pa
šalpos. Visos kitos išlaidos, 
susijusios su gimdymu, taip 
pat socalinio draudimo su
mokamos. Po gimdymo 
gimdyvė dviem mėnesiams 
atleidžiama iš darbo ir per 

l ūzai auginami ir plėšiniai tą laiką gauna tokią pat pa
piešiami. Amerikietis gi šalpą, kaip prieš gimdymą.

kio
kiek

meni, nes jo rankomis eina J kusi Amerika, Angli ja. Vo 
visa kapitalizmo ekonominė kietija, net Japonija pasi

statė be vienos, viską žinan
čios partijos vadovavimo 
ir be tokių žmonių kančių ir 
aukų.

reikalų atstovas.” (T. 30, p.' Be abejojimo, ateis lai- 
250). Penktų Metų tarpsniu kas, kada sovietų istorikams 
Leninas manė: “Rusų pro- bus leista svarstyti, bene I.e- 

’.etai iatas šiuo metu yra Ru- Dino sąmokslu įžiebta revo- 
sijos gyventojų mažuma, liucija iš tiknjjų buvo ne so- 
Milžiniška, viską nusve- cializmo pergalė, bet eilinė 
riancia dauguma jis tegali atsilikėlio rašo lokio klai- 
pasidaryti apsijungęs su vi- da? Socialistinio pertvarky- 
sais pusiau-proletarais, pu- mo Sovietų Sąjungoj dai

ir nervų centrinė sistema. 
Be to, ekonominiai ir politi
niai jis tikras milžiniškos 
darbo žmonių daugumos

draudžiamas kitomis sąly
gomis. Pramonės Įmonių 
darbininkai visi draudžia
mi iš karto atitinkamomis 
sąlygomis. Tai lyg kolekty
vinis draudimas, todėl to

ri raudim o mokesčiai 
mažesni, o kai rirau-

džiasi pavieniui, tai jau 
sunkesnėmis sąlygomis. Bet 
vienu ir kitu atveju draudi
mo mokesčiai apskaičiuoja
mi pagal apdraustojo am
žių—juo senesnis tai ir Įna
šai i draudimo bendrovę 
didesni. O čia, kaip sako
ma. ir yra tas šuva pakas
tas—pramonės įmonių val
dytojai, kur veikia darbo su
tartys, Įpareigojančios darb
davius acdiausri draudi
mo bendrovėse visus dirban
čius nuo nelaimingų atsiti
kimų, susirgimų ir mirties 
atsitikime, už apdraustuo
sius senesio amžiaus darbi
ninkus turi brangiau mokė
ti. Ir juo senesnis, juo tas

žemės ūkis per 40 metu am
žinas ligonis, nora ir kuku-

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

TREJOS DEVYNERIOS, 
d r. S. A liūno humoristi
niai eilėraščiai, M psl.,
kaina .................. $1.00

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

ANGLŲ KALBOS GRA
VI AT IK A, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina.......... $3.50
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadway, 

Boston 27, Mas*.

siau-žemdirbiais, miestų ir nėra. Pramonė ten čia cen- ūkininkas jau tiek kapitali- Be to. šešių savaičių būvyje 
kaimo biednuomene.” (T. tralizuojama, čia decentra- stiniai savo gamybini pajė- gimdyvė dar gauna iš val- 
8, p. 262). Proletariato są- lizuojama, bet vis dar neap- gumą išvystė, kad nežino stybės socialiniam draudi- 

buvo jau ir gazietose rašy-’kyti “Keleivį.” Šiemet kai- moningumas gi įsirodo fak- rūpina gyventojų maistu, kur savo derlių pelningai is- mui primokėjimų papildo- 
tu, kad 1896-1916 metų lai- drapanomis ir pastoge. 0 m;! pašalpą vaiko žindymui,

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa-

ta. Ar tu neskaitei na dar tik $4.00 metams.

So.
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MOTERŲ SKYRIUS

VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI
(/l erinvs)

Talka
Staigiai rimti ar stingti bej•radėjus jausmus nupur

tino atvirutė. Tyčia ar netyčia, ji buvo labai keistai sura
šyta. Adresas: “Nerimams ir Rimams į Aukštaičius, Kau
no gubernijos.’’ Nei kada išsivyta, nei iš kur. Jokio štem- 
pelic, jokios markės: tik pažymėta—“iš veikiamosios 
kariuomenės.” Turinvs dar keistesnis: rašyta Rimuko i 
ranka, bet parašai abieiu yreta kits kito. . . katro savo 
lanka padėta.

“Mielieji! Jūs mus mylite, melskitės! Iš namų sta
čiai patekova i ugnį. Mušamės, einame: vėl mušamės, į 
priešininką varome. Mums sekasi, mes vis priveikiame; ' 
bet daug daug reikia galvų prikišti. Mudu ačiū Viešpa
čiui, nors apdraskomu ir nuvargusiu, te’oesava rimtai ne- Į 
pagadintu. Kovoja va drąsiai. Vyresnieji mus pasergėjo ' 
ir oficieriais padarė (prapoiščikais karo laikui I. Bet dar į 
toli pabaiga. Tad dar kartą prašykite Dievuli, kad gyvi 
išliktuva.”

Atvirutę paštas Įteikė Rimaičiai. ši paskaičiusi iš 
džiaugsmo tiesiog neteko proto. Ji viena iš viso laiško 
teisitemijo: išleistieji mandrapicieriai sugris oficieriais. 
ponais, gražiai išmargintais mundurais, siauromis keli
nėmis, su pentinais, žeme šliaužiojančia šoble. . . Ir taip 
toliau.

Susitikusi Nerimaičią, pagavo, pabučiavo, apsuko 
aplink ir, balsiai paskaičius atvirutę, parrūko namo tė
vams pasakyti, nes jų tą dieną miestelyje nebuvo.

Nerimaičia, ką sutikdama, visiems skelbė, brolis ta- 
jan tik ne generolu. Ta naujiena pasveikino miestelyje 
buvusius ir kitus Rimus, jaunuosius. Ir toki sužadino žin
geidumą, jog. nė mišparų nelaukę. Rimukai ir Nerimukai 
pasileido vytis su laišku parbėgusią Rimaičią.

Ginti jos nebepriginė. Bet kelyje gerokai tarp savęs; 
susibičiuliavo, ir vieniems, ir kitiems buvo baisiai nepato
gu. Nei vieni, nei kiti nejautė jokios neapykantos, bet 
tiek laiko šalinusis. nebebuvo kaip vėl pradėti taip elg
tis kaip seniau, prieš susipykstam. Ir vieni, ir kiti tačiau 
apsimetė apie nieką daugiau negalvoja, nieko daugiau 
toje valandoje neatsimeną, kaip tik kad jų broliai pata
po kažin kokiais negirdėtais oficieriais: porčikais ir kaip 
ten. . . Visą kelią versdamies vien apie tuos “poreikus” 
kalbėtis, nė nepajuto, kaip visi drauge sugužėjo i Rimų 
čią, klykdami:

—Mūsiškiai portikai, generolai! . . .Ir staigiai nu
tilo: pataikė kaip tik į tą valandą, kada rimta Rimienė, 
vieną ir antrą kaitą liepus ištisai paskaityti laiškeli, ge
rai tesuprato vieną — jog vaikai tebėra gyvi. Rimtai 
nusileido keliaklupsčia ir iškėlė aukštyn akis ir rankas:

—Ačiū tau, švenčiausioji Panelė, kad iki šiol klausei 
mūsų maldų ir globojai mūsų vaikelius.

Sakė “mūsų." nemaž neabejodama, jog ir Nerimienė 
kas lytas vakarėlis taip pat meldžiasi už paduotuosius.

Dar ji ne visiškai atsistojo, kaip visa jaunuomenė 
išgužėjo su laiškeliu į Nerimus.

—Dėdienyte, kokiu gražiu naujienų!—sušuko Ri- 
maičia ir ėmė skaityyti. ....

Iš jos laiškeli ištraukė Nerimukas, iš jo vėl seselė, ii 
visi, sdabizuodami. sakytume, nuobodžiai, tik ne jiems 
patiems, ėmė skaityti. Rimukai tuo taipu parbėgo namo

Bet čia Rimienė pasisakė nesupratusi kaip reikiant 
apie tuos oficierius: liepė laiškeli atnešti atgal ir dar kar
tą paskaityti.

Laiškelio išbėgo visi tiys vaikai. Aname kieme susi
tiko seni Nerimą ir, nieko nelaukdami, ėmė visi ir pabu 
čiavo jam ranką. Nerimas loštelėjo iš pradžių; paskui 
betgi nušvito. .Jis ir sugrįžo linksmas: miestelyje jau buvo 
prisiklausęs linksmu linksmesnių tauzijimų.

Kol jis nusikinkė ir Įėjo i triobą, Rimukų jau nebe
buvo. Dabar jis panorėjo savo ausimis iš tikro šaltinio 
išklausyti tų žinių, kurios miestelyje išaugo i visą “ga- 
zetą.” Dar jis nepabaigė reikšti savo geismo, kaip visi 
trys jų vaikai spyrė Į Rimus laiško.

Paskui ėmė eiti sodiečiai pasidžiaugti geromis žinio
mis; ir galinių buitis visiškai pasidarė senoviška: vieni 
i kitus nubėgo po dešimti kaitų per tą vieną dieną. Pa
galiau abidvi šeimininki susitiko gatvėje, pasibučiavo, 
šyptelėjo, išridino po vieną džiaugsmo ašarą ir susitarė 
abidvi vienu vežimu rytoj važiuoti Į kleboną mišių už
pirkti.

Kaip susitarė, taip ir padarė. Klebonas, žinodamas 
atšalusius kaimynų santykius, nustebo ir net nusiminė, 
išvydęs abidvi kaimyni kaitų Įeinant.

—Skųsis vieni ant kitų . . .—pamintijo, bet tuoj nu
rimo, matydamas nors rimtas, bet šviesias, apmaudu ne
gadinamas viežlybų moteriškių minas.

.(Bus daugiau)

KELEIVIS?, SO. ROSTON

PADIDĖS PIENO SĄSKAITA

siui šeimai iš Holyuke. Mass. pieno sąskaita tikrai 
gerokai padidėjo, nes mama Raymond J. Eeyre pa
gimdė kelt ėriukus ir visi keturi gerai auga ir suvar
toja daug pieno.

ŠIAURĖS GĖLELĖ

Nuošalioj pašlaitėj prie upelio 
Pažydės truputi, pažydės,—
Ir linguoja vėjuje galvelė.
Ir lietutis merkia lig širdies.

Laužo vėtros, blaško uraganai,
. Ir lašelis rieda stiebeliu.

Ir avių banda čia niekad nesigano,
Ir nėra jai seserų gėlių.

Tik viena ji i kalneli žiūri,
Lyg sapne sustingusi svaja . ..
Kažkur liejas plačios saulės jūros, 
Kažką vėjas pabučiuoja — tik ne ją .. .

Ją aplenkia dienos aukso važiuos 
Lyg našlaitę be mielos mamos.
Ir pavasaris čia vieši maža,
Ir mažai pašlaitėj šilumos.

Bet pažvelk i jos veidelį gerą— 
Tarsi šilumą jauti gimtų namų, 
Tegu pūgos, tegu vėtros bai a,—
Tau su ja nežemiškai ramu.

Kai rytais einu nelaisvės kelią,
Ji galvelę lenkia palydėt,
Vakare apie vargų vargelį 
Alpdama ripuoja su žvaigždėm.

O jei kartais neišlaikius tektų 
Atsigulti svetimuos laukuos—
Ji ir dieną, ir nykstančią naktį 
Tau iš tolo galvele linguos.
Sibiras

Atlanto skautės budi

Tiek vienui-, tiek kitur 
skambėjo dainos, nuteiku
sios našiam darbui. Gražaus 
darbo būta daug. Pas vyr. 
skautes ps. S. Subatkevičie- 
nė, pasikeisdama su ps. I. 
Treiniene, buvo švaistoma 
skautų organizacijos struk
tūra, santvarka. Šiam paš
nekesiui prisijungė ir vado
vės. Dar vėliau sesė B. Ba- 
naitytė, vyr. skaučių sąskry
džio pirmininkė, vadovavo 
diskusijoms apie “draugys
tę su svetimtaučiais.”

Vadovės neatsilieka. Vie
tovių pareigūnės padaro 
pranešimus apie praeityje 
nuveiktus darbus, jas papil
do vadeivė su savais laimė
jimais. Daug gerų darbų 
nudirbta, bet netiūksta ir 
vargų . . . Pasikalbėjusios 
bendrais klausimais, vado
vės su sisk irsto i tris grupes. 
Kur tik pasisuksi, visur gir
disi rimtas uždavinių nagri
nėjimas, visos rūpinasi kaip 
tobuliau pagelbėti mūsų 
jaunųjų auklėjimui.

Seka vakarienės pertrau
ka. Gausingos vaišės. Hart
fordo mamyčių parengtos. 
Sesės vadovės grįžta prie 
tolimesnio darbo, noi’s pro
gramoje nebuvo numatyta. 
Matyt, įdomu—svarbu . . .

Vakare seka šaunus Hart
fordo Mišraus Choro kon
certas, vėliau šokiai.

Sekmadienį vėl įtemptas 
darbas. Vadovės užsidaro to
limesnių veiklos gairių nu
statymui, s. Alg. Banevičius 
radaro savo įžangą, patiek
damas klausimų lapą užpil
dyti. Turima vargų su atsa
kymais. Raustama.. .

Algis Banevičius gyvu to
nu kalba apie vyr. skaučių- 
-skautų vyčių veiklos pas
kirtį. skautybėš ideologiją, 
veiklos formas bei darbo 
gaires. Gyvi pavyzdžiai, aiš
kūs ii- realūs atsakymai i 
klausimus, kurie nevienai 
sesei laužo galvą. Entuziaz
mas kyla skautauti ir ne
matant susidarai vaizdą,

me vienos kitoms rankas, 
nenoromis turime skirstytis. 
Visos kupinos naujų minčių,

VALERIJA FUNKIENĖ 
IŠTEKĖJO

gražių pavyzdžių, entuziaz- Mūsų bendradarbė Valo
mo tolimesniam d a r bui. rija Funkienė, gyvenanti 
Prižadame ne tik pačios bū- Pinneberge, Vokietijoje, ge- 
ti, bet taipogi atsivesti ir ki- gūžės 10 d. ištekėjo už Jono 
tas seses į Atlanto Rajono Cekausko. Linkime ilgų lai- 
skaučių stovyklą, o’i įvyks mingų metų.
rugpiūčio 27—gugsėjo 4 d. į ——--------------- ------
“Rambyne”, Cape Cod, LEMONADAS su MEDUM
Mass. Tai miela vieta, kur: --------
nekartą degė skaučių lau-; Yiera kvorta vandens. 3 
žas, suteikęs stiprybes, pa- uncijos medaus, viena ci- 
tyrimo ir entuziazmo musų trina.
veiklai bei augimui. Tai bu- Medų ištirpinti šiltame,
vo gražios ir atmintinos va
landos, suteikusios dvasinio

virintame vandenyje, įpilti 
citrinos sunkos arba rūg-

—skautiško bei lietuviško į «ties ir ataušinti. Prieš i;a- 
atsigaivinimo ne vienai vyr. į tiekiant, įdėti plonų citri

nos griežinėlių, ši gėrimąskautei bei vadovei. Tai dar 
vienas gražus Seserijos dar
belis Lietuvai. Suvažiavi
mą lankė ir daug džiaugsmo 
pridavė dvasios vadas kun, 
S. Yla, Em. Putytė, s. Mari- 
jošienė, s. Ruseckienė ir kt.

Sesė Rasa

Kiekvienoje dirvoje yra kū
kaliu.

Iš sniego košės nevirsi.

galima maišyti su gazuotu 
vandeniu.

TURiME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

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

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

DIENOJ ANT. “knygnešių karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi- 
minimai. 464 n«L. ko»na... . $6.60

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslapiai. 
Kaina ........................................... ?6.<X

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žu o i 
domūs atsiminimai. 477 psl kai
na ........................................... $5.00.

PASAJJLTO LIETUVIŲ žlNYN \S 
paruošė Anicetas Simutis. daugy 
bė žinių lietuvių i- anglų kali >m’- 

lietuvius visame paei,!?apie
404 psl. Kaina i,'■>■■)(

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

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
Ketuviškai nekalbantiems. Įrišta 
326 pusi. kaina ......................... SS.0°

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga. gražiai* kietai? vir

šeliais, Piusl-roota. 41* pcslatrių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Ahelk.o 
istorinis romanas iš žemaičiu krik
što laikų, kieti apdarai ____ $.'1.50

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

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, ko;p k<-:iė i • k.uo- 
menės santvaika ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriška? aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgė į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 5:16 psi. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumuų 
pasakojimu. ISO psl. Kaina .. $2.00MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim-

Gimbotas J. Lingis. J. . ..
Žilevičius, 326 psl.. BARABAS, Paer Lag?rkvi«to rtorf- 

kaina..............................$5.00. n* apysaka, laimėjusi Ncbeiio pre-
dingas žmonijai, šį gaivi- lengvas būdas išmokti ang. fRvt; Kai“ .................  52 25

LIŠKAI. Geriau-ias vadovėlis pra- ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū-

koks vyr. skautu judėjimas butiens. j. Gi? 
yra gražus ir gali būti nau- Balzs *T J'

nantj pašnekesį palydi dai
nos ir žaidimai—nuotaika 
nepaprastai pakili.

Pas vadoves v. s. E. Pu- 
tvytė kalba apie “Lietuvos 
vadovės paskirti.” Tai mie
li pavyzdžiai.

Ir vėl gausingas vaišių 
stalas. Pasistiprinusios is-

----------- . klausome dr. kun. Cukuro
Mašinų virtinės, pasipuo-, palinki gražaus darbo. Se- paskaitą apie “Jaunos as-

susins spalvingomis atskirų sės raštu sveikino Seserijos 
valstijų lentelėmis, birželio i nenuilstama vyr. skautinin
10 d. apsupo Hartfordo 
\merikos Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpas, atvežda- 
mos gražius būrelius vyr. 
skaučių bei vadovių iš įvai
rių Atlanto pakraščių vie
tovių. Šeimininkės maloniai 
sutiko svečius, pavaišinda- 
mos ir jaukiai nuteikdamos.

Didžiulėje salėje punktu
aliai atidaromas vyr. skau
čių, vadovių, skautų vyčių 
suvažiavimas. Himnas, mal
da iš Lietuvos gautos mal
daknygės, sveikinimai. Kal
ba sesių vadeivė ps. Elė Ba
nevičienė, kuri yra didžiau
sia šių sesių sukvietimo kal
tininkė, nes ji žodžiu ir raš
tu per paskutines savaites 
ragino vadoves ir vyr. skau
tes gausiai dalyvauti. Ji ne
liko apvilta—sesių gretos 
buvo gausingos, priskai
čiuota net iki 70. 

Suvažiavusius s v eikina

kė Ona Zailskienė. Jos mie
li žodžiai sesių su džiaugs
mu buvo sutikti. Gauti svei
kinimo laiškai iš Seseri io; 
vyr. skaučių vedėjos ps. Ma- 
skaliūnienės, Chicagos vyr. 
skaučių vieneto, o taipogi 
daug džiaugsmo suteikė Se
serijos Vidurio Rajono su
važiavimo raštas su 100 pa
rašų.

Netrukus pristatoma kal
bėtoja ps. Aldona Grinie
nė, kuri per pusvalandį gra
žiais, gyvais pavyzdžiais 
kalba apie jaunimo, o ypač 
našlaičių problemas Ameri
koje. Visos pastebime, kiek 
mes mažai žinome apie var
gus, kurie supa vaikučius. 
Sesė Grinienė iškėlė, kaip 
skautės ir skautai gali to
kiems vaikams padaryti jų 
gyvenimą daug malonesnį.

Sesė Daiva Audėnaitė va
dovavo žaidimams. Duota

menybės ugdymą.”
Taip ir atėjo suvažiavimo

pabaiga. Suskamba himnas, 
Mariia-Marija. Sesė Vadei
vė Elė’ taria užkimusiu 
balsu paskutinius atsisvei
kinimo žodžius. Spaudžia-

vadeiva s. V. Pileika Broli-i progos sesėms ir broliams 
jos vyr. skautininko ir savo | atsikvėpti bei pajudėti. Su
vardu.

Rajono valas s. V. Nenor-
žaidimu sesių ir brolių ben
dri užsiėmimai laikinai bai

tas aptaria suvažiavimo pa- gėst Vyr. skautės patraukė 
skirtį, pasidžiaugia, kad į savo busti nėn, o vadovės 
taip skaitlingai susirinkta, užsidarė į kitas patalpas.

SACJOS BRANGENYBIŲ

Piety Brazilijoj Prezidento 
Valadas kasykloje rasta 
daug braagavs mineralo 
"turmaline/'

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, anglišku- paliksi 

bėjimus. Kaina ..................... 7 5 Cnt.

MARLB0RO1 GH‘S I.ITHU A NIAN
SELF-TAUGTTT M. I.nkienė Te
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14 4 
psl.. kaina .............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga 
įmyga šių dienų klausimams su- Į 
prasti. Kaina ..............................59c. »

NEMUNO SŪNŪS. Andriau? Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrų. Pirma dali'- 3S( 
psl. Kaina...................................$2.99

NEMUNO SCNŪi Andriaus Vala
ko romano artoji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina .............................. $4.(K

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS 5 
meninių formų plėtojime*1 pagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ..................... S8.5C

SIAURUOJU TAKEl.IU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Am«riV«.s lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2,00

ITKRA TEISYBE APTE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trvmpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
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 
STAU3 VIETININKAS? Taraš? 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MILŽINO PAUNKSNE. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio fom ato. gera popie
ra, kaina....................................... $2.50

KŲDEL AS NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESEI.Y. V. Putino-My 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pat.-! buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vien* knygą, kieti viršai, 631 puslapis 
Kaina ..................................... $6.00

sq rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje paradyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 123 puslapiai, 
karna................................... .. 50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pašla
ma Kaina ................................ $1.00

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonien-i. 250 įvairių lietu, 
višku ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadzos parašyta knyga. 750 
puslapių. Kaina................. .. $2.50

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

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

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

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

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

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Rliumas. Irumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu* 
a oje. Kairtoje. Kaina..........................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTTJO#? PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 osl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, SO psl., kaina .. $1.04

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K’klausomybės ga’o 1795 metais, 
rašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslą. 396 psl., geras popie—us. 

kaina ......................................$10.04

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISCM E. Bron4way -------1— Sd.

n
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SKAITYTOJŲ BALSAI
Buvau kanadietė

Keleivyje skaičiau, kad nori
ma surašyti seniausiai Kanado
je gyvenančius lietuvius. Vie
na tokių ir aš esu.

Atvažiavau i Toronto 1911 
metais liepos 2 d. Tada lietuvių 
ten tebuvo mažas skaičius, ga 
12 šeimų, bet kiekvienoje jų 
buvo po kelis nuomininkus. Be. 
greitai lietuvių skaičius padidė
jo. 1913 m. jau buvo organizuo
tas choras, surengtas vaidini
mas. Pirmą kartą ir aš vaidi
nau, kai statė “Gudrią našlę.”

Lietuvių bažnyčios tada nebu
vo, eidavome i lenkų bažnyčią. 
Nebuvo tada maišytos spalvos 
žmonių, tik baltieji, svaigiųjų 
gėrimų nepardavinėjo nuo šeš
tadienio 8 vai. iki pirmadienio 
8 vai.

1914 m. Kanadą apleidau ir 
apsigyvenau VVaterbury, iš ten 
nuvykau i Chicagą. čia ištekė
jau už Kazimiero Bartkaus, pu- 
šalotiškio, bet mano vyras žu
vo automobilio katastrofoje, o 
aš palikau su dviem 3-4 metų 
sūneliais. Vėliau išvažiavau į 
Brooklyną ir ten ištekėjau už 
Antano Pugzlio, bet nelaimin-

klubų su svaigiaisiais gėrimais 
lietuviuose daugiau nei reikia. .

Bet Keleivyje, be Maikio ir Į 
jo Tėvo nuolatinio ginčo, tame 
pat numery užtikau korespon
denciją iš Patersono, N. J. Ta
me mieste Jonas Krukonis įtei
kė miesto merui 12 knygų mie
sto bibliotekai. Tos knygos an- ' 
glų kalba, bet lietuviškoms te
momis. Graži dovana! Puikus į 
žmogus tas J. Krukonis, senas 
ateivis. Bet kodėl neduoti tokį 
pat skaičių ir lietuviškų kny
gų? Man geras žmogus aiški-* 
no, kad New Yorko didžiojoj bi- 
bliotekoj gausu knygų lietuvių 1 
ir kitomis apie Lietuvą kalbo- ' 
mis. - |

Bet ir vėl tame pat Keleivio 
numery skaitau, kad Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 21 kuopa 
praneša, kad kuopos ruošiama
me išvažiavime yra skirta do- j
vanų $20, bonka degtinės ir 
skustuvas, iš viso dovanų ski
riama apie $30. Girdėjau, kad 
minėtoji draugija yra rimta, 
o dovanoms degtinę skiria. Lai
ko dar yra. degtinės ir skustu
vo vietoj kodėl nepaskirti kny
gas dovanoms. . . .

Jei Keleivis, jo štabas, Maikis

KELEIVIS, SO. BOSTON

sai viską Lietuvoje pavogs, žmo
nes vergais pavers. Taip ir įvy
ko. Tiesa, visur pasitaiko va
gių, bet rusai vagia viską ir 
dargi vagia žemę; pavogė nuo 
visų žmonių Lietuvoje.

Ir Amerikoj Maskvos samdi-

sveria 120 tonų. Jo širdis, 
pagal gyvulio dydjr gali 
sverti 1,500-2,000 svarų, 
(maždaug arklio svoris b

. Ohio valstijoje Įstaty
mas draudžia asilą varyti 
per valandą greičiau kai}» 
6 mylias, o viename W. Vir- 
ginia mieste draudžiama 

: liūtams bėgioti miesto gat- 
i vėmis.

Washingtone įstatymas 
reikalauja, kad tie, kurie ki-

: tus moko automobili vairuo
ti, turi būti baigę universi
tetą.

Vis tai senovės liekanos, 
kurių niekas nebepaiso.

RŪPINASI KARVĖMIS

Vietinės žinios

Rengiasi kurti šeimą 1
Liepos ketvirtoji

Liutevaras Gražulis susi- j. 
žiedavo su Janina Vasiliau- i ivyko 
skaitė ir sausio mėnesį žada 
žiedus sukeisti. L. Gražulis 
baigė karo inžinerijos mo
kyklą, o J. Vasiliauskaitė 
studijuoja Bostono univer
sitete.

Grįžta dainininkai 
ii Chicagos

Praeitą penktadienį išvy
kusių Į Dainų Šventę Chica- 
goje Bostono Mišraus Cho
ro dainininkų viena dalis 
grįžta namo liepos 4 d., o 
kita dalis liepos 8 d.

Šen. Saltonstall telegrama

(Atkelta iš 4-o psl.)

1777 m. liepos 4 d. 
Philadelphijoje i>er pirmas 
Nepriklausomybės Deklara
cijos metines. Suorganizuo
tas tik ix) dviejų pasiruoši
mo dienų šis minėjimas su
kėlė didelį entuziazmą. Ka
ro laivai Delavvare upėje 
Pirmą valandą po pietų lai
vų Įgulos buvo išsirikiavu
sios ir užėmusios savo pozi
cijas.

Ankstyvieji m i nėjimai 
davė pavyzdį šių dienų mi
nėjimams. Nepriklausomy
bės diena dabar yra legali 
šventė 50-vje valstybių, Co- 
lumbia distrikte ir visose 
teritorijose.

American Council
Senatorius Leverett Sal-

tonstall N. Anglijos Pabal- Pakalbinkim draugus, pa
lečių Draugijai atsiuntė te- žįstamus ir kaimynu* užsisa- 
legramą, kurioje pabrėžia, kyti “Keleivį.” Šiemet kai- 
kad 20 metų komunistų į na dar tik $4.00 metam*, 
okupacija nepalaužė Lietu
vos žmonių laisvės troški
mo ir kad laukiama diena, 
kada jie vėl galės laisvai 
gyventi.

Didesnės bausmės 
vairuotojams

Vermonto valstijoj kar
vių yra daugiau negu žmo
nių, todėl suprantama, kad 
ir jų reikalai negali būti

Į pamiršti.
Šiomis dienomis valstijos 

senatas pripažino, kad ve-
—:— dant naujus kelius, kurie

Cornell univei-siteto pro- kerta kelius Į karvių gany 
fesorius Singer išaugino klas, būtinai turi būti pada- 
varlei naują koją nutrauk- ryti specialūs praėjimai kar
tosios vietoje. Profesorius vėms. Iš didesnių kaip 50 
pabrėžia nervinės sistemos, karvių bandų savininkų bus 
labai didelę rolę naujam or- reikalaujama sumokėti 10%

gai, nes vyras jau 18 metų h- su Tėvu nuo šios dienos imsis į niai, turėdami laisvę ir turtų ganui išaugti. Papildomas tų praėjimų Įrengimo išlai-
goninėj. Aš jau einu septintąją f propaguoti ir garsinti jjetuviš- 
dešimtį.

Bronislava Pugzlienė
Brooklvn. N. Y.

* * *

Gerbiamieji,

kų knygų klubus, ragins juos 
steigt, ieškos tokių knygų drau- 

į gų. kaip J. Krukonis, atrodo 
j knygų skelbimai iš laikraščio 
skilčių išnyks.

Kai aš buvau maža ir su tė
vais gyvenau Johnson City, III., 
mane lietuviškai skaityti ir ra
šyti mokė vienas iš mano ma
mos “burdingierių.” Vėliau iš
tekėjau, su lietuviais nebesuei- 
davau, pamiršau tą, ką vaikys
tėje buvau pramokus.

Nenorėdama visai pamiršti 
lietuvių kalbos, skaitau Keleivį 
ir pamažu įprantu geriau skai
tyti ir rašyti.

Kartu pratęsiu prenumeratą.

Mary McConkev
Dės Moines. Iowa

Knygas ar degtinę?

Jūsų laikraštyje net pergau- 
su knygų skelbmų. Štai birže
lio 28 d. numery suskaičiau net 
aštuonis knygų skelbimus. Iš 
viso skelbiamos 65 knygos. At
rodo. kad Jūsų skelbiamų kny
gų niekas neperka, jei tos pa
čios knygos skelbiamos iš meti 
į metus. Liūdna, labai liūdna.

Bet štai tame pačiame nume 
rv radau straipsnelį apie “Kny
gų Klubus.” Jame rašoma, kad 
dabar Amerikoje esama net 8( 
knygų klubų, paskleidusių api< 
90 milionu knygų (atseit, be jo
kių skelbimų) (Argi? Red.) 
Vienas tokis klubas “Book of 
the Month Club” turįs 250.00<? 
narių. Knygų Klubų nariai mo
kesčių nemoka, tačiau jie yra 
įsipareigoję pirkti per metus 
mažiausia 4 knygas.

Prie straipsnelio pridėtame 
prieraše skaitome, kad ir lie
tuviai tokiu klubu turi net du :

Apsitašęs Dypukas

Red. pastaba:

ir nuosavos žemės, loja, kad da
bar Lietuva yra laisva. Tokiems 
lietuvių tautos išdavikams ir. 
laisvų žmonių ir laisvų tautų 
duobkasiams, Maikio Tėve, kir- 
skie liežuvius!

Pussy Cat

nervų tinklas skatino nau- du. 
jos kojos augimą. Profeso
rius nervų tinklą ėmė iš nu
trauktosios varlės kojos.

Dabar profesorius ieško 
cheminės medžiagos, kuri1 
katintų naujų organų,, pa-,

JUOKAI
Katram geriau?

Viename vagone keliavo ra-

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.

Nuo rugsėjo 1 d. teks mo
kėti didesnę pabaudą už au
tomobilio pastatymą drau
džiamoj vietoj.

Pastatęs savo automobilį

J ieškojimai

Baltimore. Md. į šalintųjų vietoje, augimą. biruis ir kunigas.
PS. Dėl mano gero sugyveni- Gal būti, kad pagaliau bus Kunigas išsiėmė iš lagamino prie’ hidranto gaus mokėti

mo su katėmis vieni mane pra- surastas būdas, kaip ir tobu- 
( minė katinu, katinuku, kiti sta- lesnių sutvėrimų, net ir žmo-Gerb. Apsitašęs siūlo priemo

nes išnaikinti knygų skelbimus čiai kėt ir panašiai, norėdami gaus, kūno pašalintiems or
is laikraščio. Į tų skelbimų vie- mane pajuokti, bet aš už tai
tą jis siūlo dėti garsinimus apie nepykstu. Juk kiti mėgsta ki- 
knygu klubus. Dėl to nerime pa- tus sutvėrimus • paukščius, nu
stebėti iš patyrimo, kad be skel- nis ir t. t., tai kas čia blogo
bimų knygų, kaip ir kitų daly
kų, daug mažiau parduodama.

Gerb. Apsitašęs klysta dėl 
amerikiečių knygų klubų taria
mo nesigarsinimo. Jų skelbimus 
galima užtikti visuose svarbes
niuose žurnaluose ir dažnai la
jai puošnius skelbimus.

L. Darbininkų Draugijos kuo- 
oa, kiek mes žinome, gavo do
vanų iš savo nario ar narių ir 
butelį ir skustuvą, todėl knygų 
biznis vargu šiais metais pra- 
’obs, bet tas pats Draugijos 
skyrius yra išleidęs nemažai 
knygų. Kad tokių kultūrinių 
Iraugijų būtų daugiau.

Lietuviškiems knygų klu
bams tiek pasigarsinimui, tiek 
ir jų darbo aprašymui Keleivio
kiltys yra atviręs.

* * *

kerbiamieji,
Daug negaliu, bet $3 siunčiu 

Maikio tėvui, kad jis pagaląstų 
toblę ir kirstų Maskvos samdi
niams liežuvius. O kam jie ba- 
•abanija maskolių melą?

Visame pasauly žinoma, kad 
Lietuvą rusai užpuolė ir pagro
bė ir žmones žudė ir masiniai 
Sibirą trėmė. Ir bėgo bėgo lie
tuviai nuo bolševikiškos gilti 
nes, viską palikdami, nes žino-

Ieškau savo švogerio ALBINO DY
GAUS. Jis iryveno Montrealyj, Ka
nadoj, o paskui išsikėlė kur nors 
kitur Kanadoje. Turiu svarbų reika
lą. Jis nats ar ji žinantieji rašysite:

Helen Gecevich
H37 North Montello St.,
Brockton, Mass. (28

lašinių ir pats valgydamas pa- net $15 pirmą kaitą, o jei tą 
dūlė ją rabinui. ; patį padarvs antrą kartą,

—Ačiū. mums lašinius valgy- gaus mokėti dar daugiau.
Mažiausia bauda už auto-uždrausta,—atsakė rabinas.

—Labai gaila, kad jums už-Į mobilio pastatymą drau-
Afrikeje via vadinamas drausta’ nes Ašiniai yra labai' džiamoj vietoj bus $2 va-

“krokodifio paukštelis,” ku- geras ^kas, —apgailestavo' dinamoj rezidencinė) mie-
kunigas. ! sto dalyje, o kitoj (senamie-

ganams vėl išauginti.

mėgti kates. Baltimorėj nevisi 
lietuviai, kurie mane pažįsta, 
mano pavardę atsimena, bet 
Miau ir panašiai žino.

ĮVAIRENYBĖS

ris Įlenda į krokodiliaus na
srus, išlesa tarp dantų pali
kusį maistą ir ramiausiai 
pasišalina. Įdomu, kad jis 
iš krokodiliaus nasrų iš
šliaužia atbulas.

Po kurio laiko kunigas turėjo 
išlipti. Atsisveikindamas rabi
nas paspaudė kunigui ranką ir 
paprašė jį perduoti savo žmonai 
linkėjimus.

—Kad aš žmonos neturiu. 
Mums uždrausta žmoną turėti,Dažnas mūsų pasako, kad 'Pernykščiu metų statisti- * .... . .

.i tas ir tas “moka gyven- ka rodo’, kad New Yorkostai
i.” Tai sakydamas turi gal- skalbyklose 80G dirbanč-ių- 

voje, kad moka savo sveika- jų buvo negrai, o prie ang- 
tą saugoti. lių iškrovimo dirbo 90

O čia nėra jokio mokslo, baltųjų.
okių paslapčių, tik reikia __ :—

daryti tai, ką žinai, kad turi Jungtinių Tautų statisti- 
daryti. kos vadovai sako, kad vi-

Tas ypač svarbu tiems, j šame pasaulyje per minutę 
kurie širdimi negaluoja, ; surūkoma 1,700 tonų taba- 

Mes žinome, kad Įtampa,! ko išgeriama 50,000 literių 
dieta, mankšta ir nuodai vyno ir alaus ir apie 840.- 
veikia mūsų širdi, bet tas j 000 puodelių kavos, 
veikimas gali būti geras ir

kai tai už
drausta, nes žmona yra labai 
geras dalykas.—pasakė rabinas.

Yra varliu—rasis ir gandras.

Sv. Raito Tyrinėtoją 
SKELBIMAS

vieną Anglijoj, kitą Chicagoj. O jo, jog per karą grįžę atgal ru-

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUSI

Jei Jums reikia —
• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

636 E. Broeuhray, So. 27,

blogas.
Tvarkingai n a udojama 

įtampa kasdieniniame gyve
nime yra didelis paskatinto- 
jas, ji ir širdies veikimą su
stiprina ir jį pailgina, o jei 
mes tos Įtampos nekontro
liuojame, tai ji suardo mūsų 
širdį daug anksčiau negu ji 
turėtų nusilpti.

Dieta leidžia mums kon
troliuoti tą darbą, kuri mes 
užkrauname savo širdžiai. 
Persivalgydami, ypač gyvu
linių riebalų, mes krauname 
“šviną” savo viduje ir nuo
sėdomis užkemšame širdies 
arterijas ir tuo būdu visą 
laiką stabdome veikti šitam 
stipriam raumeniui mūsų 
širdies viduje.

Tiksli mankšta skatina 
širdį veikti visu pajėgumu. 
Tinginiavimas ją silpnina.

Perdėtas nikotino varto
jimas ar nematomos per
dirbtos dujos s u m ažina 
kraujo tiekimą.

Fatartina klausyti savo 
daktaro. Jis žino, ar turi 
būti ypatingai atsargus vi
same kame, ar gali saikin
gai, ramiai gyventi.

Anglijoj yra užregistruo
ta apie 9 milionus kačių ir 
šunų, už kuriuos mokamas 
mokestis. Jie suėda apie 
100,000 tonų banginio mė
sos.

Georgia valstijoje tebe
veikia įstatymas, reikalau 
jantis, kad tar nautojai 
skęstantiems gelbėti turi ne 
šioti raudonos spalvos mau
dymosi kostiumą, o ant ka 
klo odinį diržą, f)rie kurio 
būtu pririšta 210 pėdų ilgio 
virvė.

•
Kalifornijos Baltųjų kal

ni) parke yra pušinių me
džių. kurių amžius siekia 3 
su viršum tūkstančių metų. 
Milžinai seųuoia gyvena 
3,500 metų, bet ilgiausiai 
gyvena krūminės pušys, ku
rių užsiliko tik 3. Jų amžius 
siekia 4,000 metų.

Pačiu didžiausiu senovės 
gyvuliu yra laikomas dino
zauras, kurio ilgis buvo 89 
pėdų ir svėrė 80 tonų. Bet 
šių dienų suaugęs bangini? 
pasiekia 100 pėdų ilgio ir

sty) ta bauda prasidės nuo 
$3 ir kils iki $10.

Pradžia visad sunki.
» * *

Sausas beržas be sulos.

Rmrc.flmmffir-4
COSMOS TRAVEI. BUREAU |

Skelbia
S1961 m. EKSKURSIJĄ J 

I LIETUVĄ
J apžiūrėk miestus—
S Aplankyk gimines
^špecialinės grupinės kelionės* 
juosiamos lėktuvais ar laivais*

klausimas ir atsakymas
LAUŠIMAS: Ar Jėzaus mokinimą 
pie nuodėmių atleidimą nurodo 
š-a irti“ tajn kaip daroma Kata 

ikų bažnyčioje?
/ĮSAKYMAS: Ne. Užrašai parod< 
td Jėzus nevžsiimdinėjo nuodėmii 
Įleidimu ir tik du kart atleido nuo 
ėmės. bet niekad nė vienas neturė- 
o išpažintį jam savo nuodėmes. Da> 
kitas dalykas, Jėzus niekad nedavė 
nurodymų išpažinti nuodėmes bile 
kuriam žmogui. Jis visuomet moki
no kad kiekvienas žmogus turi pats 
vienas eiti i nuosavą kambarį ir 
"melst savo Tėvą slapčia.” Ir vėl jis 
nokino mus melstis, sakydamas 
Taigi jūs taip melskitės: Mūši 

Tėve. kursai esi danguje: tebūnie tav< 
ardas švenčiamas.” Suprantama 
-id “Mūsų Tėve. kursai esi danguje” 
enurodo į taip vadinamus žemiš 
■i< “dvasiškus tėvus”. Tie žodžia 
eiškia tiesiai., kas pasakyta. Viso; 

odėmės turi būti išpažintos Jehova; 
ievri. ir tai turi būti daryta slac- 
a; ir 1 Jono 1:9 mes skaitom: “Jei 
pažįstame .-avo nuodėmes, jis yra 

dikimas ir teisingas, kad mums at- 
, istų mūsų nuodėmes.” Reikia pa te
lyti kad čia nieko nėra pasakyta 
nie išpažinimą nuodėmių kuriam 
ors žmogui. Ištikrųjų, jeigu Die- 
as būtų norėjęs kad mes išpažintu- 
unie av nuodėmes kuriam nrs žino- 
įe savo nuodėmes kuriam nors žmo- 
•ų atleisti nuodėmes, tai būtų kur 
ors aiškiai pasakvta, kad taip turi- 
įe daryti. Romiečiams 14:11 randa
me šitokius žodžius: -'Kaip aš esu 
•vvas. -ako Viešpats, man priklaups 
kiekvienas kelias, ir kiekvienas Be- i 
uvis išpažins Dievui.” Ezro 10:11 I 
nes -kaitom: “taigi, dabar išpažin- ; 
ite Viešpačiui, savo tėvų Dievui, ir i 

Išrykite kas jam patinka"
(Bus daugiau)

Skelbia: I.. B. S. A.
.64 E. lįst St, ( levelaaė 5. Ohio 

Mes turime pasiskaitymui lapelių, 
i Tracts, paskaitos iš Av. Rašto) ir 
it>iųsi-ne nemokamai šitas knygu
tes, tik parašykit mums.
Dievo Karalystės žinios; Tiras sft- 
tua ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro- 
as; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
rsvsra. . . .

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau- 
skite. nes žmogans Sūnus ateis ne- 

.tikėtoje valandoje.

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
' virčiu atvykti į gražųjį CARE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioj-

MĘSKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar- 
nantvie.
Seimininkai užtikrina * gražią
ir ramią aplinką * erdvius, pato
gius ir jaukios kambarius * Gerą 
•r sveiką iki soties maistą * Ma
lonų patarnavma * Pavakarėlius 
<u programėlėmis vaikams ir k. 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas per 5 minutes pėsčiomis: 
SILVER BEACH. gražiausias 
Canc Cod per 10 minučių automo
biliu. Vasarotojus be automobi
lių nuveža ir parveža savininkai. 
Sezono pradžia birželio 17 d.

S. M. Lt'šYS 
C o Vilią -‘MEŠKA-’

12 Beach St..
Monument Beach 
Capo Cod, Mass.

Vietų skaidąs ribotas
JJ1EIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO* į nius ; s -— ---------------------------------------»

Siųskite dovanų siunti* 
giminėms į Lietuvą,

JMes taip pat padedam atke-J kvic#kite «iminc» » Lieto-
. ............................... vos nuolatiniam apsigyvensianti jusu giminėm iš LSSRJ . . .-------------------------------- » mui ar vizitui Amerikoje,

^smulkesnių ir pilnesniu * važiuokite aplankyti girai-
1N FORMACIJŲ J ... •___ __

rašvkite ar skambinkite » Ties Lietuvoje per
į’OSMOS TRAVEL Bl REAU. Ine. »

» .
» ■■45 West 45th Street 

New York 36, N Y. 
Tel. Orele 5-7711

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
SENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 

PATIKIMAS kelionių biuras I

oooeoaoooeeoooeoosooooeoeeieioooooooooeeeeeoeeeoooeer

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuvi § karo daroui, auidėji 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK* *10.000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deSimdal 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 a> 
20 met>i apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atsi
čiai.

SLA—-SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSIT1AMV 
apdrauda duoda pašalpos iki *325 i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Ik 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko 
kmijose ir SLA Centre- Rašykite tokio adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
" 307 Weet 30th Street, New York 1, N. Y.

t > »
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Ar išgirdai vargstančiųjų 
balsę?

Ir karšty posėdžiavo

Ar žinot, kas bus liepos 30?

Pasižymėkite, kad liepos

J. Vilkaitis išvyko

Žurnalistas Jonas Yilkai-

Grjžo F. Kirša ir 
Pr. Lembertas

Buvo atvykęs dr. V. Kaupas'1 •
Dr. Vladas Kaupas, grįž-

Nors pereitą sekmadienį 
Balfo Vajaus Komitetas buvo labai karšta, bet Lie

su btasiu Santvarų priešą- tuvių Darbininkų Draugijos 
ky kreipėsi į Bostono lietu- 21 kp. nariai buvo susirin- 
vius prašydamas aukos. Ar kę ir smulkiai aptarė visus 
jau ištiesei dosnią ranką? metinės gegužinės reikalus. 
Ar jau pasiuntei auką pagal Gegužinė bus liepos 30 
savo išgalę to komiteto iždi- dieną Bemice ( laive fav- 
ninkui J . Vaičaičiui, (359 moję, North Easton, ?»lass. 
VV. Broadvvay So. Boston)? Pagal rengėjų pasiruošimą, 

Jei to nepadarei, nebe- gegužinė turėtų būti labai 
de'sk, padaryk: vajus bai- įdomi ir maloni.

30 d. bus Lietuvių Darbinin- tis, kelias dienas pasirau- 
kų Draugijos 21-os kuopos sęs Keleivio bibliotekoj ir 
metinė gegužinė Bemice archyve ir aplankęs kai ku 
Claire sodyboje prie North
Easton (357 Bay Road), 

pernai ir užpernai 
gegužinė buvo su-

kur ir 
panaši 
rengta.

Tai graži vieta—miškas, 
vaikams žaisti yra visokių 
įrengimų, o suaugusiems 
rengėjai pampins gardžių 
valgių, gėrimų, gerą muziką 
ir kitų malonumų.

Žiopliškumas ar 
propaganda?

Faustas Kirša, dvi savaiti damas iš gydytojų suvazia- 
atostogavęs Jansonų vasar- vimo, kuris buvo Nevv Yor- 
vietėj “Audronė,” grižo į ke, praeitą savaitę buvo už- 

riuos bostoniečius, praeitą So. Bostoną nudegęs saulė- sukęs i Bostoną, atsilankė 
penktadienį išvyko į savo je ir pasilsėjęs.
nuolatinę gyvenamą vietą Kiek anksčiau giįžo ten 
Connecticut valstijoje. pat atostogavęs Pranas 

Bostone jis visų pirma ap- Lembertas kuriam neseniai 
lankė savo idėjos draugą buvo padaryta operacija.

Jis irgi atrodo taip, lyg bū
tų jokių bėdų neturėjęs.

DU BI TAI NUOMAI 
kambariu ir :i kambarių butai So. 

Bostone, šildomi aliejumi, savinin
ką pasiekti telefonu AN b-5111 i..;,
ui i,.., aioa a .ueii. Kai ,*'i E. Bioad- 
uav, So. Bostone. Ir yru du kuuib;- 
1 mi pavieniams. Bu.ai uiti jūio... 
vieną imtą gailina nuomoti su bu
liai;. ■ z-;

giasi liepos 9 dieną.
Balio darbas nesibaigia.

Susirinkime Ona Sando*.*, 
gegužinės reikalams paau-

nes sunkų vargą vargstan- kojo $5. Į kuopą priimta Ie
čių m tisų tautiečių yra ir Si- va Firevičienė. 
bire, ir Lietuvoje, ir Vokie

Jau kuris laikas, kai duo
damos komunistinės—pro
pagandinės dainos per radi
jo programas, kulias veda

inž. Vladą Sirutavičių. ap
lankė Lietuvos garbes koa
lą adv. Anthony O. Sbalina 
ir jo žmoną adv. Zuzaną 
Shallnienę, čia turko pro ms 
susipažinti su jų sekretore, 
žurnalo “Vytis” angliško
sios dalies buv. redaktore 
Felicija Grendelyte ir tuo 
metu ten buvusiu \voreeste- 
riečiu Vvtautu Skrinska, 
Ideal Pharmaev savininku.

P. Butėnas—pensininkas

Petras Būtėnas, ketverius, 
su puse metų išdirbęs Kelei
vio spaustuvėje, nuo liepos 
1 d. išėjo į pensiją ir visą 
laiką panaudos moksliniam 
darbui rašyti, kuri jam yra

KEiKALlNGAS BARBĖKI S
Iurbti tik penkia., diena; per savai
tę. tun mokėti angliškai, tui i tū
loti taisiaus. Valandos nuo 8 rj'o iki 
R vai. \ akai o. Duosiu get ą algą. Fia- 
sau kieiii.i šiu<> adresu:

I.eo s Barber Shop 
'83 Main Street,
Cambridge, Mass. (27

mūsų Įstaigoje ir kt. Penk
tadienį išvyko į Chicagą.

Serga Čiriūnienė i
______  I

Ida Čiriūnienė, kuri guli
mesto (City)) ligoninėj, po . 
sunkios operacijos stiprėja, 
bet jai dar teks kurį laiką 
ten pabūti.

Linkime, kad tas laikas 
nebūtų ilgas.

PARENGIMŲ KALENDOKiĮJS

tijoje, ir Lenkijoje ir kitur. 
Jei mes jiems neištiesime 
pagalbos rankos, tai kas ki
tas tą padarys?

Tenelieka nė vieno lietu
vio, kuris nebūtų savo au- 
ka
varuui sumažinti.

Susirinkimui v a d ovavo 
Marija Strazdienė.

Padėka

J. J. Roman iš Medford, į tinių Šokių Sambūrio vedė- 
Mass., ir Mrs. Olga Faicon J3- Lithuanian I un iture 
iš Brockton, Mass. Pirmą | savininkę Oną Ivaškienę, 
kaitą jas išgirdus, atrodė, savo buvusius bendradar- 
kad tai vadovybės neapsi- bius Mečių Kavaliauską ir 
žiūrėjimas. Bet juo toliau, Albertą Puskepalaitį pro;, 
juo daugiau jų duodama. Končių Petrą Būtėną,

pavedusi VLIK’o Vakarų 
. !a^). l)a5 aPlankč lau- sienų Komisija.

Liepos 23 d. SLA 2-os apskri
ties tarybos gegužinė Tautiš
kajam parke Methuen, Mass.

Ilay Vieic Realty Co
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Te!.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

B r 011 ias MIKONIS
Real E>ta‘e Bmk<-rui 

Namu. farmų ir biznį:, par'biv:
mas, paskolų išrūpinima-. vį oku, 
apdrauda (insurance, namų. bal
du bei automobilių, n lo-toiių iš 
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Legionierių gegužinė

Balfo skyriaus valdyba 
dėkoja visiems, kurie padė- 

pi įsidėjęs savo artimo jo surengti Birželio baisiųjų!
dienų minėjimą. I ekojame . nepateisinamas žio-,
prel. P. \ irmau>kiui uz pa- pilkumas ar propaganda? 
ramą ir stambią auką—šoO,
L. Bendruomenės pirm. P.

Stepono Dariaus legionie
rių postas smarkiai rengiasi 
paminėti Steponą Darių ir

Liepos 30 <1. Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 21-os kuopos 
metinė gegužinė Bemice Clair 
sodyboje prie N’orth 
Mass.

RADIJO PROGRAMA

Pirmosios aukos Balfui

„ ~ , Stasi Girėną, Atlanto nuga-
Tad jau negalima pateisinti Mariją :r Steponą Strazdus jėtojus ]įepos 16 d ROmu- 
neapsižiūrėjimu. Klausimas lr «. vos parke Brocktone. Bus

Nelaimė ištiko lietuvius 

Birželio 25 d. PetrusiDainoje ‘‘Baltos liepos”

dalyvavimą p r o gramoje. 
' t u n t. Subatkevičienei ir 

Andriulionis. Į tunt. Vaičjurgiui už sutiki- 
ir W. S. Juzu- - mą leisti skautams įnešti vė-

Balfo skyriui paskelbus 
piniginį vajų, be pereitą sa
vaite minėtu, jau aukojo:

Dr. St. Mikai — $25.
Po $10 aukojo: B. IJzi- 

nauskas, A.
Ig. Končius
konis. Į liavas ir paskutniesiems už

Po $5: M. Šimavičius. P. jų įnešimą, spaudai ir vi 
Pliksnvs, SLA 308 kp.. A. siems, kurie minėjime daly- 
Namaksy, P. ir A. Juozapai- vavo ir aukojo, 
čiai, A. ir V. Andriušiai, K. Ta pačia proga valdyba 
Dusevičius. S. De valga, B. prašo visus, kurie gavo va- 
Kruopis, V. Izbickas, J. jaus komiteto laiškus, ne- 
Sonda ir A. Monkevičius. delsiant skirti pagal savo iš-

S. Baltušis $3.00. galę auką ir ją priduoti ižd.
Komitetas dėkoja auko- J- Vaičaičiui (359 Broad- 

tojams ir laukia aukos tu, way, So. Boston 27, Mass.). 
kurie iki šiol dar nesuspėjo Komitetas negalėjo vi- 
aukoti. siems laiškus išsiųsti, todėl

-------------------------- prašomi aukoti ir tie. kurie
Dar vienas baigė tokio laiško negavo. Paroda

_____  kime gerą širdį mūsų bre-
Be jau anksčiau minėtųjų, i dams, kurie tebevargsta Si- 

Postono kolegija bakalauro bire- Lietuvoje ar kur ki-

nuojama KoiuKietisKame 
valse” ir “Kolūkio pirmi-

dainoje Lt’ aukoje ]ayįus lengvai sužeisti, bet 
is filmo Aušra ties ^d-, kitam bendrakeleiviui Va- 
nium vietoje kui begasauskui su]aU2vti 7 šonkau- 
Sesupė, kur Nemunas teka, j—

trušio mašina sulaužyta. Pe
tružis ir kartu važiavęs Ge-

par
pai-uošta įdomi programa, 
bus ir vertingų laimėjimų, 
kuriems biletus galima iš 
anksto įsigyti.

Komiteto pirmininkas yra 
.. Stanlev Drevinskas.

Rugpiūčio 13 d. Lietuvių Ra
dijo Korporacijos gegužinė Ro
muvos parke Brocktone.

A. Andriulionis atostogose

Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoj salėje Balfo 

: metinis banketas.
Spalio 22 d. laisvės Varpo 

koncertas So. Bostono aukšto
sios mokyklos salėj, Thomas 

i Park.

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 

Easton,: 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.
I

laipsniu baigė čia gimęs 
lietuvis Kenneth Preskenis. 
Jis studijavo matematiką 
ir žada toliau mokslą tęsti.

tur nublošti. Jie laukia mū
sų pagalbos.

Visiems iš anksto dėkoja.
Baifo Sk. Valdyba

laisvės varpas
NAUJOSIOS ANGLIJOS UCTlVlf, 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA;

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Rančomis 1190 kilociklų 

FM Rančomis 105.7 mejraciklų 
Iš WL0X, Eraminghain, Mass.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS.
Tel. JCniper 6-7209

• • < <5^»- <

Trans-Atlantic Travel Service, Inc.
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose
DID2IACSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

I - nauin rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
S’SVR minta apmoka siuntėias.

MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKT! SAVIKAINA 
MCSŲ iSTMGOJE. PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ!

Iš 'oliau siuskite siuntinius mūsų viršui nurodytu adresu. įdekite daik
tu surašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. 
pranešime Jums. kiek kainuoia persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS IJFTTTVttK M
Visi siuntėjai įsitikino, kad mušti ištaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais, nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. rak. ir Mtadienian mm 8 ryto iki 2 vai. po piet*.

VEDfcJAS: JONYS ADOMONIS

dainuojama: “Kur Nemu
nas plaukia, kolūkiai išaugę 
—baltuoja nauji kolūkiečių 
namai. Prie Nemuno kaime 
dainas apie laimę laisva 
mūsų liaudis dainuoja link
smai?’ Paskutine dainą da
žnai duoda Mrs. O. Faicon 
iš Brocktono radijo stoties,, 
per kurią taip pat skelbiami 
I.aisvės” piknikai.
Būtų suprantama ir bent 

iš dalies pateisinama, jei to
kios dainos būtų duodamos 
su atitinkamu paaiškinimu, 
nurodant, kaip okupan“as 
stengiasi per dainą veikti 
pavergtą lietuvių tautą. Ta
čiau taip nėra. Tos komuni
stinės—propagandinės dai
nos pristatomos, kaip eili
nės dainos, dainos plau
kiančios iš lietuvių širdies. 
Tai tikrai daugiau, negu 
žiopliškumas.

Dainos iš pavergtos Lie
tuvos girdimos taip pat ki
tose radijo programose, bet 
ten duodamos tokios, ku
riose nėra komunistinė 
propagandos. Netgi gerai, 
klausytojai supažindinami 
su pavergtos Lietuvos cho
rais ir solistais, bet reikia 
tą daryti be žiopliškumo ar 
komunistinės propagandos. 
Lietuvių radijo progiamų 
vedimas—tai ne eilinis biz
nis, bet didelė atsakomybė 
Kas tos atsakomybės ne
jaučia, tas netinka progra
mai vadovauti.

O. P.

Iš So. Bostono automobi
liu grįždamas stud. Antanas 
Kriščiukaitis taip pat
žeistas.

Balfo skyriaus pirm. An
tanas Andriulionis dviejų 
savaičių atostogas pralei
džia Bostone besisieloda
mas, kad Balfo piniginis va- ,

u- jus kiek galima geriau pasi- J 
sektų.

žmogus, kuris neturi baimės, 
negali būti vergas.

Euripidas

Mirė V. Vilimaitis

Birželio 27 d. kelias sa
vaites sirgęs mirė Vladas 
Vilimaitis (Walter Willi- 
ams), gyvenęs Dorchestery, 
kilęs iš Kruopių apylinkės. 
Palaidotas birželio 30 d. 
Firest Hill kapinėse. Paliko 
liūdinčios žmona Luiza ir 
duktė Bronė Zipp su šeima.

Anglų kalbos kursai

International Institute ir 
šią vasarą rengia anglų kal
bos kursus. Kas tuo domisi, 
užeikite 190 Beacon St., ar
ba telefonuokite KE 6-1081.

■ "fcIi 1
1 he Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm. 
ioososccocosositcosiooaosejisoooooaoeoBe

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiam-• vi- m naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuota: 
Siuntiniai apdrausti

l'unme • įlinkima męiiztągu. odų ir kitokių daiktų pigio- 
lis kaimuni . Gav »m>- .oi triškii deimantinių stiklui piauti 
•iežtuku nuo $1.65 už ituka Siijr.- iame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 1—6 savaites

General Parcel & Trave, Co., Inc.
159 W. Broadvvay, So. Bo«ton, Mas*. Tel. AN 8-5040

-daiga atdara:
\asd’en 9 A. M. 6 P. M. 
eštadienia:- 8 A. M. - • P M

TAUPYK DAUG $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
rurčdainns gerą, automatišką aliejaus pečių (burneią) visiš
kai įrengta su visomis kontiolemis ir 275 gal. aliejaus tanku

už specialinę; kainą $275.00

BERIA! SIAS ALIEJUS KURUI 
II CENTŲ UŽ GALIONĄ

_________ t_________ _________________

21 Va'andn nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

Viems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STn DORC HESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- 4? 10/l f
tadieniais ŠAUKIT vrb
Nauji šilto oro. garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš

nemokamas įkainavimas

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir t 
biznio pastatų, pairai Jūsų reika- j 
lavimą. Šaukite visados iki 9 va- i 
iandu vakaro.

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETI'V,S GYDYTOJAS

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

paarsi susitarimą
495 Columbia Road 

Arti l’pham's Corner 
Dorchester, Mass.

**ii«
♦I
i♦*i

Telefonas AN 8-3630 ii

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM
aisome. šingeliuojame. den 

dame aliumini.ium ir dažo- * 
ne iš lauko sienas.

Free Estimstes
ŠAUKTI PO 5 VAI.. VAKARO « 

Du broliai lietuviai
('baries ir Peter Kislauskai S
■aram uo jame gerą darbą •

rei. AN 8-2712 arba BI 4-9013 »

Dr. J. C. Seymour j
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartojo vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—3
534 BROADTTAY J

SOUTH BOSTON. MASS.
.  _______ t

♦ TELEFONAS AN 8-28D5

I Dr. J. L. Pasakarnis : 
i Dr. Amelia E. Rodd J

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
šraudžiame nuo polio, viao- 
iu kitokių ligų ir nuo nelai- 
oių (ugnis, audra ir kt.) .. 
isais insurance reikalais 
reiptis:
BRONIS KONTRIM

lustice of thel’eare__ Constable
598 E. Broadwav 

So. Boston 27, Mass. 
ei. AN 8-1761 ir AN 8-248-3

OPTOMETRISTAI
! VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki R vakaro
> Trečiadieniais ofi-as uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918

tvttttTrTtT+Ten'ry-fOTOi 4 ■4 •4
► Namus iš lauko ir viduje.
► Lipdau popierius ir taisau < 
f viską, ką pataisyti reikia.

Dažau ir Taisau

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 
j 12 MT. VERNON STREET j

’ DORCHESTER 25, MASS. !
liuli AJ LLULHU UI

s
1

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
CūpestiiiKai taisome laikrodžiu!* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOCTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sgare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
S2S EAST BROADAVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i t




