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Maskva Demonstruoja Galią 
Ruošiasi Berlynui

.hruštiovas Įsako Stiprinti Sovietų Karo Pajėgas; Dc- 
monsttuoja Vakarams Savo Oro Pajėgas; Lėktuvas 

Dar Neišėjo iš Mados, Bent Maskvoje; Chru
ščiovo Baidymas Dar Nieko Neišgąsdino.

Sovietų Sąjunga pereitą 
savaitę bandė Įtikinti Vaka
rų valstybes, kad ji Sabai 
rimtai įuošiasi provokuoti 
Bei lyno krizę. Tuo tikslu 
Ch»u:tiovas pereita šešta
dieni paskelbė, kad jis Įsa
kęs stiprinti Sovietu Sąjun-' akti,,.jų 
gos kai o pajėgas. Pirmiau-1

Lolabrigida Išėjo 
Tiktai Maudytis

.uaskvo’e dabar vykstav »
filmu festivalis,” kuriame 

dalyvauja nemažai visokiu 
ir “žvaigždžių” iš 

kapitalistinių kraštų. Nuvy

VOS PASTATĖ IR JAI KEIKI A T\IS5TI

As lt 1. 11* C lVn»Ui M »» *V» < ct » •
V Z-Zv ...lUORi! <iO.e>alJ, IOS į... ' . 1. p.lsi-

i. ;,e (iitieui! liuKbiaų. Lunas iš liunivii c. stiklas i 
l'..!«. tae p.UjG' lę-li ta:ii .e-ua: >ani>. bei
U-era kaštais iaiv..s bus lat-amas. dar te .eina giaė.J. 
Statytojai sako i atlikę darbą, kaip sutaria, o karo lai
vynas vra ki.o’rios ruononės. Ginčas a’- ar.« gal tei
sme. kur- pasakys. kas turi pas ik ištyli.

tžmegs Ryšius Su j 

Laukui. M <n goti ja i

Amerikos vviia1 ybė nu 
mato užmegsti riL.lomati-

Kcdel Neduoti Europiečiams 
Apsisprendimo Teisės

ž.rncrika Nori Kelti Reikalavimą Dėl Apsisprendimo Tei
ses Rusų Pajungtiems Žmonėms, Pirmiausiai Rytų 

Berlyno Gyventojams; Vyrauja Nuotaika, Kad 
Gerai Pasiruošus Karo Bus Išvengta.

mus sa. tykius su i aukutine 
Mongolija, kuri via tarp 
k< munL tinės Kinijos ir So- 

ietų Sąjungos Azijoje. Už
mezgimas tyrių leistų Ame- 
i ikai turėti diplomatinius i
atstovus tokioje vietoje, iš Į T7. oi i-N • 
kur rai lengviausiai yra ste- Kinija SkundziOSl 
ėti rusų ir kir.ų santykius.

Lė! r šių užmezgimo jau 
uvo pasiteit auta L. Mor.- 
olijos vyriausybės ir ji su-

J Amerikos atsakymas ru- 
o • n i sams dėl Berlyno dar nėra

LfCl rausvu ir Hado pasiųstas, bet jis jau oaigia-
-------- mas paruošti ir po kelių die-

Iš komunistinės Kit rijos į nų bus įteiktas tusaus kartu
praneša, kad ten ir

sią numatyti paleisti iš ka-j ko ten jr žinoma italų akto- 
riuomenės kanai paliekami! Lolabrigida. Ja tiesiai iš
mi ir toliau karo tarnyboje, j ae,o(i,oino 
o, Iže to, Ninika pranešė. tjesjaį 
kad krašto gynimo reika
lams bus skiriama keli bilio
nai rublių daugiau.

Abi tos žinios bus Įdomi 
naujiena Sovieti jos žmo-

rusai nugabeno 
i festivalio iškilmes, 

kur vienas kalbėtojas po ki
to aukštino komunistinę rė
dą ir komunizmo pasieki
mus kultūros srityje. Tų 
išpūstu kalbu klausėsi Niki-

nėm, kurie laukia seniai jų ta įr jžįtj komunizmo tūzai, 
gyvenimo pagerinimo. Da- jr j.ajp tokįų plepalingu luo
bai' jie žinos, kad dėl Chm- menĮU Lolabrigida atsisto- 
sčiovo Berlyno avantiūros jo įr keliavo iš salės lauk, 
jiems teks dar labiau susi- palikdama plepius ir toliau 
veržti diržus. plepėti apie komunizmo ma-

Žinoraa, Vakaruose gal ionumus.

tik šnipai žino, kiek karių ru- Vėliau aktorė paaiškinosai rengėsi atleisti iš karo * sias klausimas yra nusirink

Adenaverio Pažiūra Čekijos Kasykloje 
Į Esamą Padėtį Žuvo IOS Darbinink.

Vakarinės Vokietijos va
das Dr. K. Adenauer mano,

koti.mosi reikalams. Todėl Niki 
tos grasinimai daugiau pini
gų išleisti karo pajėgoms 
stiprinti negali daryli dide
lio Įspūdžio, nes niekas ne
gali būti tikias, kad tie pi
nigai jau seniai nėra pa- 
skiiti ir išleisti ar leidžiami.

Aišku yra vienas dalykas 
—Chruščicovas norėtų, kad 
Vakaruose prasidėtų deja
vimas dėl msų karo pajėgų 
stiprinimo ir naujų ginkla- 
vimos ir ruošimos lenktynių.

Sekmadieni rusai sukvietė 
i Maskvos priemiesčio Tu
šino aerodromą užsienių 
diplomatus ir savąją publi
ką ir viešai pademonstravo 
savo naujausius karo lėktu
vus—bom’erius ir kovos 
lėktuvus. Paradas buvo ga
na Įspūdingas, irisai parodė 
naujausių lėktuvų, kurie vi
sai reatsilieka nuo Vakarų 
kariškų lėktuvų. Rusų nau
jausieji bomberiai skrenda 
“‘kelis kartus” greičiau už 
gai ą, jų kovos lėktuvai yra 
ginkluoti m o <1 ci niškomis 
raketomis, jie parodė net; 
lėktuvą, kuris labai greitai 
ir staigiai kyla i viršų. Ru
sų karo aviacijos paradas 
atidengė, kad Chiriščiovas 
visiškai neatsideda savo 
tolimo sklidimo raketomis, 
bet gaminasi ir gaminosi vi
są laiką naujausių kariškų 
lėktuvų- ir, žinoma, mar.o 
jais karo metu ir naudotis.

Bet kadangi ir Amerika 
tą pat daro ir darė, tai ru
sai nieko nenustebino.

Berlyno klausimas dabar 
ir Rytuose ir Vakaruose da
rosi “aktualūs” ir su juo Ni
kita daro bandymą paklup- 
dyti Vakarų sąjungininkus. 
Su kokiu pasisekimu?

LAISVĖS KELEIVIAI 
FEDERALINIAM TEISME

Mississippi valstijoje jau 
yra areštuotų ir laikoma ka
lėjimuose 227 “laisvės ke-

Liepos 1 d. Čekoslovaki
jos vienoje kasykloje Įvyko

stemet 
sausros

žinoma, dėl į sunaikino dėt lių, o kur šau
lį. Mongoli-i stos nepakenkė, ten dideli

rinka su Amerika santykius kai kuriose vietos 
užmee ti. Let.
to reikės remti
jos priėmimą i Jungtinių 
Tautų organizaciją. Mai-

kad dabar didžiųjų v aisty-1 0 SprOgįmas jr pO to gaj
bių santykiuose svarbiau- . fl_ ku,<, a;lė!n(J vfeą

syklą. Kasykloje laike spro
gimo buvo 108 darbininkai 
ir visi jie žuvo.

į Bandymas gel'oėti nelai
mes ištiktus darbininkus ne
davė jokių vaisių, gaisras 
kasykloje sutrukdė gelbė-

troliuojarno nudriekia vimo. 
tai tarp jų normalių santy
kių negalės būti. tuo tarpu 
kai nusiginklavus, visi da-

potvyniai sunaiki: o derlių. 
Jau treti metai iš eilės

ais komunistai gal sutiks kaip komunistinė Kinija nu
leisti i JT orgaricciją Af- siskundžia dėl sausrų ir po-

su anglų ir prancūzų atsa
kymu į tuos pačius rusų rei
kalavimus.

Amerikos atsakymas nesi
tenkins atmesdamas rusų 
reikalavimus dėl Vakaių 
Berlyno, bet k°ta paliesti ir 
Rytų Berlyno klausimą ir

tvyrių. Daugelis stebėtojų kelti reikalavimą dėl tų 
mano, kad prie Kinijos ne- žmonių apsisprendimo tei- 
laimių prikišo savo rankas sės. Maskva garsiai kalba 
ir komunistai, kurie suvarė už apsisprendimo teisę ne

rikos valstybę Mauretaniją.
Ne visi Amerikos politi

kai pritaria L. Mongolijos 
įsileidimui Į JT organizaci
ją. Daug kas sako, kad tas visus valstiečius i milžiniš-
komunistams duos tik dar! kas komunas. Aišku, kad 

1 valstiečiai neturi didelio no
ro vergauti komunose ir jų 
pasipriešinimas komunistų 
užgaidoms prisidėjo prie 
nederlių, bado ir kitų nege
rovių.

Kirijos komunistai dabar 
1S jau nebesigiria savo komu

nomis. nes ir jie žino, kad

vieną papildomą balsą JT 
seime, o naudos nebus.

z
Azijos Valstybės 

Netiki JAV Ryžtu

grams Afrikoje ir Azijos 
žmonėms, tai kodėl nepra
dėti tą teisę pripažinti ir 
Europos žmonėms, kurie 
savo likimą gali spręsti ne
blogiau kaip Angolos, Piet
vakarių Afrikos ir kitų ko- 
lonialinių sričių žmonės.

The Nevv York Times 
Azijos praneša, kad ten
daugelyje valstybių vis di- įomunos'atvedė kraštą’į ba- 
dėja abejones, ar Amerika dą įr Kinija tnri pirkti dide. | 
parodytų užtenkamai ryžto )jus maisto kiekius Kanadoj 
Azijos kraštam ginti, jei ir Australįjoje.
tiems kraštams grėstų pavo- ----- -- -----------------;.
jus iš komunistų. Dominikonų respublikoje,

v.c. . • z Tokių abejonių girdėti po 30 metų diktatūros ir ti-
bartiniai ginčai pasirodytų Į J'/ i ' kinų nacionalistų tarpe, Fi- ronijos. žmonės pabunda iš------- bm us.us da, bimnku,. Paki^ne Po politinės letargijos ir prade-lergvai išspendziami.

Dr. K. Adenauer šitaip 
vertino padėti po to, kai1

liauninkai”, kurie mišrioje Chruščiovas sunkiausiai iš
baltųjų ir regių kompanijoj sprendžiamu klausimu va-li- 
bandė per tos valstijos teri- no Vokietijos sutvarkymą 
torija pervažiuoti ir išban- ir Berlyno ginčo išsprendi- 
dvti, kiek toje valstijoje yra mą.
gerbiamas teismu patvarkv-j ____ ____________
mas panaikinti įekregaeija Kinai Nuneigia 
autobusuose, kurie keliauja l ,
per daugiau negu vieną vai- * ISOrCiUS IjGjIuU
stiją.

“I aisvės keliauninkai” 
prašo teisėją Jackson mies
te uždrausti valstijos polici
jai areštuot kelerius va
žiuojančius mišriuose auto
busuose.

Nelaime atsitiko Dolna 
vienoje anglies kasy

kloje. maždaug 180 myliu 
Į rytus nuo Prahos. Čekoslo
vakijos vald/.io

Sv-ce

sako. kad elbėjimo darbą 
reikėjo nutraukti, nes buvo 
pavojus, kad ir gelbėtojai 
gali žūti ugnies apimtoje 
kasykloje.

Laoso Įvykių ir Thailande 
tas klausimas svarstomas.

Pasitikėjimas Amerikos 
apsauga vpač pašlijo po to, 

o pranešimas Rai SEATO valstybių kon-

Toks būtų Amerikos ir jos 
sąjungininkų kontrreikala- 
vimas rusams Berlyno de
rybose ir susirašinėjimuo-

New Yorko Rinkimai 
Bus Karštoki

il RI YII.TIFK

Atstmn Rūmu pirmininkas 
Sam Ravhurn tikisi, kad 
viešų jų mokyklų rėmimo iš 
federalinio iždo įstatymas 
bus priiimtas.

Kinijos užsienio reikalu 
mi. isteį is Chen Yi nuneigė 
dabar sklistanrius gandus, 
kad tarp nišų ir kinų kornu- 
nistj reiški:,sis vi< daugiau' 
skirtumu ir nesūri pratimu.

Komkinijos ministeris sa
kė, kad Kinija visiškai pri
taria tarptautinei komuniz
mo politikai ir jokių skirtu
mų tarp Maskvos ir Leki: o 
nesą . . .

Žinoma, kol priešingumai 
ir nesusipratimai dar nėra 

i išėję viešumon, jų niekas 
nei iš i ūsų. nei iš kinų re- 
garsins. todėl suprantama ir 
kinų ministcrio pasisaky
mas. Bet visai galimas daik
tas, kad skilsiantieji gandai
yra išpūsti ir perdėti. 

Diefenbaker Įspėja

Kanados ministerių pir
mininkas Diefenbaker sa
ko, kad Chruščiovas išpro
vokuodamas politinę krize, 
eira neprotingu keliu. Dvie
jų karų pasaulis būtų išven
gęs, jei agresoriai būt žinoję

ferencija birželio mėnesį 
nieko nenutarė dėl I>aoso 
gynimo. Kas ištiko Laosą, 
tas gali ištikti ir kitus kraš
tus. . .

Portugalu Kolonijoje 
Daug Karo Auka

da eiti i gatves su visokiais 
reikalavimais. Kelios mi
nių demonstracijos jau įvy
ko. Viena demonstracija 
buvo net kruvina, minia pa
degė diktatoriaus Trujillo 
propagandai naudotą radi
jo stoties studiją ir ji su
pleškėjo, nuostolių esą apie 
$800,090.

LIBERIJOS DOVANA

Liberijos viceprezidentas
Wm. R. iotbert (dešinei) 
atvežė pre/i.lenini John F. 
Kennedy (jo^anę medžias0.! 
išpieštus JAV ir Liberijos 
valstybines vėliavas. Sve
čias tarėsi su mūsų vyriau
sybe įvairiais reikalais.

Portugalijos vyriausybė 
pranešė, kad jos kolonijoje 
Angoloje sukilusieji negrai 
užmušė keliasdešimt karei
vių. bet ji neskelbia, kad 
dėl nėgių sukilimo žuvo la
kai daug baltųjų ir nėgių 
ūkinirku, kad šių metu ka- 
vos derlius yra sunaikintas 
didelėje Angolos dalyje ir 
kad nemažai nėgių, kariau
jančiu portugalų pusėje, ir
gi žuvo nuo sukilėlių ran
kų. Karas Angoloje dabar 
yra kmk aprimęs dėl sezo- 
nirių liūčių, pet jis vėl at
sinaujins, kai oras pagerės 
ir raistai vėl pasidarys pe
reinami.

I? kitos portugalų koloni
jos Mozambiko praneša, 
kad ten liepos 9 d. jūroje 
netoli pakraščio sudege por
tugalų keleivinis laivas, ne
laimėje žuvo mažiausiai 25 
žmones. Šita nelaimė, ro
dos, neturi jokio ryšio su 
neramumais portugalų ko
lonijose.

BANKRI TAVO

Aktore Greta Tbyssen, ku
ri atstovavo Danį a r.M i 
m. gražuoles rintimurr;, pa
skelbė I os Angeles, Cal.. 
kad ji negali sumokėti ."..IK 
dol. skolos už sukneles, nes 
ji nedirbanti nuo 19K0 n». 
vasario m., n jos sužadėti
nio alga sumažinta iki $54 
savaitei.

New Yorko didmiestyje ši 
rudenį perrenkamas miesto 
majoras ir visa miesto val
džia. Majoro vietai savo 
kandidatūrą išstatė dabar
tinis miesto majoras R. Wa- 
gner. Jis yra demokratas, 
bet savo kandidatūrą išstatė 
be demokratų partinės or
ganizacijos sutikimo ar pri
tarimo. Demokratų partija 
dabar išstatė kandidatu i 
majoro vietą Levitt ir taip 
pat numatė kandidatus Į ki
tas miesto valdžios vietas.

Rugsėjo mėnesi nomina- 
ciniuose balsavimuose vie
nas iš tų kandidatų bus ga
lutinai nominuotas bet de
mokratai turės stipriai savo 
tarpe persiimti.

Buvęs senatorius ir New 
Yorko gubernatorius I>eh- 
man jau pasisakė griežtai 
orieš Levitto kandidatūrą, 
jis remia major< Y’agneri, 
bet tai dar tik kn-os pra
džia. Republikonai maža te- 
uri vilties rinkimu' laimė

ki, bet jeigu demokiatai sti
liai susipiaus ir republiko

nai gaus talkininkų mažes
nių partijų tame, jie gali
tikėtis ir laiir ati.

BOSTONO LIETUVIAMS

Ši sekmadieni, liepos 16 
d. 2 vai. po pietų John Han
cock Hali (188 Berkeley 
St. > bus Pavergtųjų Tautų 
Savaitės minėjimas. Kalbės, 
be kitų, Herbert Philbriek, 
autorius knygos “I Led 3 
Lives.” Visi kviečiami.
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Vežikų unija
Pereitą savaitę Floridoje posėdžiavo stambiausios

Amerikos darbininkų unijos konvencija—vežikų ir san
dėlių darbininkų. Vežikų vardas tai unijai prilipo dar iš 
tų laikų, kai prekių išvežiosimas buvo atliekamas arkliais.
Dabar ta unija jungia sunk vežimių vairuotojus ir jų pa- 
gelbininkus ir Įvairių sandėlių daroininkus. Unija dabar 
jungia l,700,0b0 narių ir yra pasimo jusi ne tik žygiuoti 
priešakyje visų kitų unijų, bet ir siekti sugrupuoti apie 
save naują unijinį darbininkų centrą.

Vežikų unija yra savotiškas reiškinys Amerikos dar
bininkų judėjime. Prieš keletą metų ta unija buvo paša
linta iš bendrojo darbininkų unijinio centro. A. D. F.—
C. I O. dėl joje Įsigalėjusios korupcijos. Po to laiko ta 
unija buvo daug kaitų kongreso komisijų tyrinėta, jos 
vadas buvo traukiantis teisman už visokius prasilenki
mus su Įstatymais ir net dabar dar viena byla kabo virš 
tos unijos vado Hoffa galvos. Bet tas nekliudė vežikų 
unijai augti ir padauginti savo narių skaičių 300,000:

Pereitą savaitę vežikų unija perrinko savo vadą- 
-pirmininką James Hoffa penkiems metams, nutarė pa
kelti nario mokesti, kad unija turėtų daugiau lėšų or
ganizavimo pasimojimams, sustiprino savo pirmininko 
galią ir net ‘‘numazgojo’’ ji nuo visokių Įtarimų ir kalti
nimų. Įvertindama savo vado nuopelnus, vežikų unija 
nutarė pakelti jo metinę algą ir vietoj 50.000 mokėti jam 
metams 875,000. Visa tai unijos konvencija padarė mil
žiniška balsų dauguma, tuo lyg norėdama pademons
truoti, kad nei unijų bendrasis centras, nei vyriausybės 
tyrinėtojų mesti kaltinimai prieš unijos vadą, nei kon
greso tyrinėjimuose atidengti visokie nesklandumai ir 
Įtartini unijos vadų darbai, nepadarė jokio Įspūdžio uni
jos nariams. Išeitų, lyg unijos nariai savo vadus vertintų 
tik pagal tą, kiek jie sugeba išgauti nariams riebias dar
bo sutartis, o viskas kita neturi jokios reikšmės.

Amerikos unijinis darbininkų judėjimas yra turė
jęs du apsivalymus. Vieną kartą buvo apsivalyta nuo ko
munistų vadovaujamų unijų, kurios buvo pašalintos iš 
bendrojo darbininkų judėjimo. Kitas apsivalymas palie
tė korupcijos apsėstas unijas, kurios nesugebėjo atsiri- Į čius nepažįstamus vyrus ir pa
boti nuo savo nesąžiningų ir net kriminaliniais darbais sakė* kad Jie abudu yra ‘Vil- 
pasižymėjusių vadų. Į šitą antrą apsivalymą pakliuvo ir 
vežikų unija su savo vadu Hoffa. Bet vežikų unijai tas 
visai nepakenkė ir ji dabar yra daug stipresnė, negu
buvo anksčiau. tuvos laisvės ir nepriklausomy-

Pagal naujai pakeistą vežikų unijos konstituciją, ta bės priešams čia nėra vietos, 
unija gali organizuoti visokiausių sričių da.ibinir.kus ii Bolševikai iškiūtino pro duris.”

(“Naujienos” liepos 5)

LAUKIA, KADA IŠVES

\a;z-_as iš i_aoso. i ė . ai »u vaikais, begdaai bco 
komunistu, šitoj stovyykloj laukia, kada juos išveš i 
saugesnę vietą, o tuo tarpu jiems maistai eužtieLa- 
mis parašiutais.

Europos 
sesi ir septyni

Laikraščiuose dabar da
žnai skaitome, kad Europa 
yra pasidalijusi Į “šešius” ir 
“septynius”.

't aip kalbama tiktai apie 
Vakarų Europą, nes jos ly
tinė dalis ir dalis net paties; 
Europos centro dabar yra 
įusų kietoje “globoje“ ir 
apie tą Europos dali dabar 
mažai kas kalba, bent Va
kaių valstybės vyrai neturi 
ką pasakyti apie tą Europos 
dali, kuri keistose dalybose 
pateko Į rusų rankas.

Vakaių Europa yra lais
va, ten vyrauja demokratinė 
tvarka, išskyrus Ispaniją ir

Kas savaite
Ar jie pešasi?

Pasklido vėl gandų gan
dai, kad bolševikiški milži
nai—Sovietų Sąjunga ir ko
munistinė Kinija —pradėję 
rimtai peštis. Kiek rimtai, 

to niekas tikrai nežino, bet 
kiekvienas “ekspertas” spė-

ventojai seka arabų nacio
nalistų “vyriausybės” nuro
dymus iš Tuniso ir prancū
zai, jei ir ryžtųsi Alžeriją 
padalinti, susidurtų su dide
lėmis kliūtimis.

Dabar vėl kalbama, kad 
derybos tarp prancūzų ir 
arabų nacionalistų atsinau-licja pagal savo išmanvmą.

Nėra abejonės, kad kinų jinsiančios, bet ar daoar bus
komunistai kiek kitaip žiū- leng' iau susitarti ? 
ri Į pasaulio Įvykius negu Prancūzai, leisdamiesi į 
Masxvos tūzai. Kinija ba- deiyba; su arabų naciona- 
dauja, o Maskva skelbia, listais, netiesioginiai pri pa
klek ta ‘broliška’ respublika žino, kad Alžerijos karą jie 

Uortugaliją/ ū toji Europa yra Įsiskolinusi rusams. Ki-• pralaimėjo. Bet ar jie tiek 
pokariniais metais daue r-ai švenčia savo komparti- pralaimėjo, kad paliktų vie- 
taltėjo apie “vienybę” ir į Jcs Įkūrimo 40 metų sukak- na milioną saviškiu ir Saha

vt . *i I ti o 1*11201 nGcirVi'o nzif

priimtai amerikoniškai

ti, o rusai nesiteikia net de 
legacijos pasiųsti. Kinai no
ri žūt būt Formozos (Tai- 
wano), o Maskva skaito, 
jog dėl to neverta rizikuoti 
karą sukelti ir taip toliau.

Skirtumų ir nepasitenki
nimo komunistinių sąjungi
ninkų tarpe yra nemažai, 
bet ar dėl to jų sąjunga su
byrės? Ir kur nusidauš ki
nai, jei jie su Maskva išsi
skirtų? Ir kur Maskva gaus 
kitą tokį sąjungininką, ku
ris gali sutelkti milionus 
galvų kanuolių maistui?

Gal kada nors komunisti
nių valstybių vienybė ir su-

ros žemės gelmių turtus 
arabams, tą dar pamatysim.

JT ir Kuwait
Turtingo Kuvvait likimas 

atsidūrė Jungtinių Tautų or
ganizacijoj ir pasirodė, kad 
jeigu jis priklausytų nuo tos 
organizacijos, tai Irako ar 
kurio kito kaimyno dikta
to: ius ar valdovas ji Įsidėtų 
i savo kišenę. Kas kita, kai 
keli tūkstančiai anglų karių 
su tankais ir lėktuvais to 
kraštelio nepriklausomybę 
saugo. Prieš tokius argu
mentus Irakas nebandė dar 
vartoti jėgos ir nebandys, 
kol anglų pajėgos bus ne
toliese.

JT saugumo tarybos de
batuose paaiškėjo, kad Ma
skva sutiktų atiduoti Ku-

panašius dalykus. Ne tik 
kalbėjo, bet kai ką ir darė.

Šešios Europos valstybės,
: po ilgų kalbų is planavimų 
nutarė vienybę išbandyti. 
Jos sutarė susijungti i vie
ną ūkišką vienetą, sudalyti 
bendrą rinką.” Tos šešios

tvar- tas U-
gynėjas—jis su kilniomis

- vk.U‘?U"i!'1 valdybės'yte”šios:''
Vokietija, Italija, Prancūzi-

tvarka? I ta klausimą atsa- nū ja’ 0IaRdiJa ir ma-
ko kitas Chicagos laikraš-' --!*1 kaba* a J I žūtis Liuksemburgas. Tarp 
ko Kitas cnica^ob įaiKias- t garbinamos laisves” v-,
tis. kuris rašo: Į s ė™ čirdl* valstybių muitų sienos vis

i zmonems -irai suka. žeminamos ir po keliolikos
“L. šimutis pastebėjo, kad sa- “Vilnies” skunkės nuoty- metų tų sienų visai nebebus, 

kis Congress viešbuty Chi- jei viskas eis taip, kaip yra

spaudos laisvės”

patiko
Kodėl ponui Jonikui ne- kag nekvietė, o buvo priim- 

A.LT su\azia\imo tas kaip skunke, kurios ma-

Įėję yra 2 nekviesti ir nepagei
daujami asmenys ir prašė ap
leisti susirinkimą. Kadangi nie- Į 
kas nesijudino, vicepirmininkas 
inž. Bartkus stačiai ranka pa
rodė i du salės gale bekiutan-

cagoj ir JO “pamokslėlis” sutarta, 
bolševikams apie Amerikos šalia šitų šešių “bendros 
demokratiją primena tą bo- rinkos” valstybių Europoje aižęs, bet šiuo tarpu tai dar 
mą, kuris nakčiai Įsitaisė . atsirado ir naujas valstybių greičičausiai tik svajonė, gi-

nies’ agentai ir pareikalavo, 
kad apleistu kambarį. Vienas 
raudonodis bandė ginčytis, bet 
pirm. šimutis pasakė, kad Lie-

vieno klubo prieangyje mie- susigrupavimas. Mat, Angli- 
goti. Kai įytą metą klubo ja Į šešių valstybių susitari- 
vedėjas bomą užtiko nevie- mą nesidėjo ir paliko nuo- 
toje mieganti, jis ji paėmė šalyje bestovinti, bet kad ji

tarnautojus. Pakelti nario mokesčiai duos unijai per me
tus 12 papildomų milionų dolerių pajamų (prie dabar 
surenkamų 8 milionų), todėl unija organizavimo reika
lui galės skirti daug daugiau lėšų. Ar ta unija tenkinsis 
organizavimu neorganizuotų darbininkų ir tarnautojų, 
ar gal nevengs traukti Į savo eiles ir kitoms unijoms pri
klausančius darbininkus, dabar dar nėra tikra, bet vežikų p^ti apleisti salę, bet ožia 
vadas Įspėjo bendrojo unijinio centro vadovus, kad per vosi ir laukė, kol juos išmes, 
18 mėnesių jie turi apsispręsti, ar jie priima vežikų uni- kaip išmeta skunkes, kurios 
ją atgal Į bendrąjį unijini judėjimą, arba vežikai eis sa- sulenda i ne joms skiriamą 
vuoju kėlu ir bendrasis unijų centras susmuks. tvartų gurbą. Žinoma. Joni

Vežikų unijos vadas konvencijoj kalbėjo ir apie ka?_ buvo “išprašytas ir išė
jo vedamos unijos galima politinę veiklą. Girdi, jei toks *1° J £atv? pakvėpuoti gry- 
reikalas bus. unija .nevengs ir politikos. Ji, beje, nevengė 
Ir pereituose rinkimuose.^kada.tos pats Hoffa dėjo visas j

Vadinasi L. Jonikas, iš
gėręs už Amerikos demok
ratija. nuėjo ten, kur jis bu
vo nepageidaujamas. Jis 
ir jo sėbras Jonas buvo Įs-

muši ekspertų galvose.
Atrodo teisinga, kad ma

žutė Albanija glaudžiasi ar-
, čiau prie tolimos Kinijos, wait valstybėlę su jos visais

, už pakarpos, privedė prie nebūtų visai viena, ji susita- negu prįe arčiau esančios aliejaus turtais Irakui, kad 
vartų ir. atsisveikindamas, rė su Portugalija, Šveicari- Sovietijos, taip pat keistai tik anglai to aliejaus nebe- 
ispyrė bomui i minkštą vie- ja, Austrija ir Skandinavi- atrodo, kad Maskva daro gautų. Egipto Nasseris pa
tą. Bomss del to pasakė klu- i jos kraštais susidėti į preky- karišką sąjungą su šiaurine rodė, kad jis būtų linkęs 
bo vedėjui tokį pamoksle- binę sąjungą su muitų nuo- Korėja, nors iki šiolei kinai paimti Kuvvait Į savo globą, 
li: “Tu labai klysti, jei tu laidomis ir kitokiomis savi- -globojo” šiaurinius korė- 0 Saudi Arabija jau net tu- 
manai tokiu savo elgesiu i tarpinėmis lengvatomis. To- jiečius. Bet ar iš to galima ri savo kariuomenės koki 
daug naujų narių i klubą kiu būdu šalia “šešių” išdy- daryti per daug toli einan- tai dalini Kawait nepriklau- 
pritraukti . . .” go naujas Europos valstybių čius spėliojimus, galima ir somybei 'saugoti. Tegu tik

Atrodo, kad ir L. Šimutis susibūrimas — “septynių.’ ; abejoti. anglai pasitraukia—Kuwait
“praleido progą” L. Joniką šeši ir septyni nėra dar 
“pritraukti” prie ALTo. . . . Įsigyvenę, nusistovėję sąry-
---------------------------------- šiai. Viskas dar tebėra ban-
NAT0 Viršininkas dymų ir planavimų srityje,
Siūlo Tuoj Stiprintis bet du susigrupavimai jau 

J r yra. ir tarp jų pradeda vis
ryškiau kilti nesusipratimaiGenerolas Norstad, NA

TO karo pajėgų vyriausias 
vadas, sako. kad dabar yra 
laikas stiprinti Vakarų karo 
pajėgas. Stiprinti be.triuk

ir varžytynės.
Šešios “bendrosios rin

kos” valstybės jau sumaži
no muitų sienas savo tarpe,

t i*!p" kandidata Kennedv Hoffa bandė kas^nelčvietėr'nepageįdayoĮ pa4a,3la,,'chnašdovasS bus! naikino. Tą pažadate, te
didatas, nes prieš kandidata R.ennedy Hoffa bandė • rjoVai-totinaj i^neio išeiti ~ —
grėbti rinkimuose už jo veiklos tyrinėjimą vienoje eenato į ,nnilr
komisijoje. Kokio nors kitokio politinės veiklos pagrindo į pe|ioja a*je de_
vežikų unijos vadas neiškėlė nė dabai. mokratija. apie spaudos lai- i Gen. Norstad liudijo kan-

Vežikų unijos kilimas darbininkų judėjime via ga- gyę, apie žodžio laisvę ir ki- greso vienoje komisijoje ir 
tus parašius dalykus ir nu- plačiai išdėstė savo pažiū- 
dūoda nuskriaustą “žurnali- ras i bręstančią Berlyno 
sta,” kuris lindo i svetimą krizę ir priemones ją ramiai 
gurbą ir ta proga gavo per išgyventi su geru pasiruo- 
snukuti. Vargšas “demokra- Šimu.

daug atsargesnis su Berlyno 
klausimu, nes jis žino NA
TO divizijų vertę.

na įdomus, nors ir mažai džiuginantis reiškinys. Apie 
Hoffos uniją jau kuris laikas laižosi ir komunistai, ti
kėdamies Įsiteikti Įtakingam unijų vadui ir per jo prie
lankumą gauti didesnę atramą unijiniame judėjime.

Hoffizmo reiškinys Amerikos darbininkų judėjime 
bus Įdomu sekti. Ar jis suklups, ar dalysis stipresnis?

APŽVALGA

Komunistų “Vilnies” re
daktorius Leonas Jonikas, 
tas pats, kurs Lietuvoje lan
kėsi ir grįžęs bolševikišką 
tironiją gyrė, liepos 3 d. nu
tarė nueiti pašnipinėti, kaip 
Amerikos Lietuviu Tarvba

SKUNKĖS VIEŠNAGĖJE L. Jonikas šitaip pasako-
_______ , ja apie savo drąsų žygi “V”

liepos 6 d.:
“Pastebėjau ‘veiksniu’ spau

doje. kad Čikagoje sei m a vos ne 
pati stambioji, bet bene antra 
nuo viršaus ‘laisvinimo’ šeimy
nėle. sakau, reikia nueiti.
“Liepos Ketvirtos išvakarės,

posėdžiauja ir ką ji nutars Rytoj švęsime savo pasirinktos 
savo susirinkime. Vyras drą- šalies 185-tą gimtadienį. Nuo- 
sus, o todėl kaip tarė, taip ir taika kuo geriausia. Mintyse 
padarė. Jis sakosi atsiminęs plaukia gražūs mūsų šalies kū-' 
Amerikos demokratijos ge- rėjŲ pareiškimai:
radėjystes ir todėl dar drą- . “Laisvė spaudos, laisvė žodžio, 
siau kišo savo snapą ten. demokratija, visų piliečių lygy- 
kur jo niekas nekvietė, ne- bė prieš įstatymus ir tt., ir tt. 
laukė, nepageidavo ir net ... Na, ir prasideda ‘tvarka,’ 
išmetė lauk. . . j absoliučiai priešinga mums

Užsisakykite Terroje Šitas Knygas
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
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gu ir kuklesniu užsimojimu, 
ir septynios valstybės. To
dėl tarp tų dviejų valstybių 
grupių jau yra šiokie tokie 
skirtumai ir net prieštaravi
mai, o vėliau ių atsiras dar 
daugiau. O jei šešios valsty
bės galutinai “užsidarys” 
bendroje rinkoje ir apsi
tvers aukšta muitų siena, 
tada skirtumai ir bizniški 
priešingumai bus daug di
desni. Tada ūkiškos varžy
tynės gali atsiliepti ir poli
tikoje ir vietoj vienos Euro
pos rasis dvi—šešių ir sep
tynių. . .

Šešios valstybės, kurios 
pradėjo Europos vienijimo 
darbą, vis dar karts nuo 
karto kviečia Angliją ir ki
tas Europos valstybės dėtis 
prie “bendros rinkos” ir to
kiu būdu Europos vienijimo 
darbą pastūmėti pirmyn. 
Tą idėją rėmė ir Amerika, 
principe tai idėjai pritaria 
ir daugelis anglų, bet kai 
reikalas iškyla praktiškai, 
tada pasirodo, kad vienybė 
nėra taip lengvai Įgyvendi
nama. Priežastis ta, kad 
Anglija turi ypatingus ry
šius su savo Bendruomenės 
valstybėmis, todėl prisidė
jus jai prie Europos šešių, 
jos kiti ryšiai nukentėtų.

gynėjai greit 400 milionų 
Berlyno krizė dolerių metinių pajamų Įsi-

Vakarai pradeda iš palen- dėtų i savo gilias kišenes, 
gvo ruoštis prie Berlyno Įdomu, kiek ilgai anglai 
krizės, tą pat daro ir Mas- turės saugoti bejėgi turtingą 
skva. Pereitos savaitės ga- į nykštuką nuo jo kaimynų 
le Chruščiovas paskelbė, broliško glėbio? 
kad jis didina sovietų armi-! ■*
jos karišką pajėgumą ir su- Izraelio raketos 
laiKO karių atleidimą iš tai- Pereita savaite Izraelio 
nybos. Chrusciovas savo ka- mokslininkai paleido Į auk- 
nngą pasimojimą aiškina , štybes bandomąją raketą iš 
tuo, kad Amerika stipi man- sjaptos vietos prie Vidurae- 
ti savo kai o pajėgas, o jis mio jūros. Raketa buvusi 
negi gali atsilikti ai uzsilei- paiejsta “oro tyrinėjimo”
sto • • • tikslu ir iškilusi į viršų 50

Berlyno krizė, jei pri- 
tvinks, tai maždaug Kalė
doms. Todėl laiko dar yra 
nemažai ir dar girdėsime ir
kitokių pasiruošimų ir grasi
nimų. Matysime visokių ma- 
nevrų, Įspėjimų, pasiruoši-

mylių.
Izraelio kaimynai 

gerai suprato, kokį “orą” 
Izraelio mokslininkai tyri
nėja ir jau eina kalbos, kad 
Egipto diktatorius Nasseris 
bando nusipirkti raketų

labai

mų, bet kuo tas baigsis, tą Amerikoje, kad neatsiliktų 
tik gyvenimas parodys. Jei “oro tyrinėjimo” srityje nuo 
Maskva blofu, bauginimais gavo žydiško kaimvno. 
ir grasinimais mano savo T
tikslo pasiekti, jai gali tek- Iželis.r jo kaimynai 

ti ir nusivilti, nes Vakaruo- ‘^begyvena ant pei
se didėja įsitikinimas, kad InJ ?r P™. P1™0?. P.r0«°S 
Berlyno praradimas būtų »raba' .?al,..ban,?>I1 z£dus 
didelė, o todėl neprileistina su”’estI,l Tas skali-
nplaimė na Izrael» ginkluotis, o ara-

' bus neatsilikti ginklavimosi
Alžerijoj krauj.. lenktynėse.

_ . . I Tose lenktynėse žydai tu-
Pereitą savaitę Alzenjos didelę pirmenybę tuo,

kebuose miestuose arabų kad jiemg netrūki moksli- 
nacionabstai demonstravo nink ne tik raketonls> bet 
pnes krašto padalijimą ir dargi ir atominiams gink- 
prancūzai, demonstrantus jamg pasigaminti, o arabai 
bevaikydami, šaudė Į minią. neį mokslininkų, nei pramo- 
Po liepos 5 d. demonstraci- ngS neturi. Todėl atrodo, 
jų gatvėse paliko 80 lavonų kad laikag dabar dirba Iz_ 
ir pustrečio šimto žmonių raebo naudai. Izraelis gali 
paguldyta ligoninėse su sun- Į bytj viena iš pirmųjų mažų- 
kesnėmis ir lengvesnėmis valstybių, kuri pasiga-
zaizdomis. mins atominių nabūklų.

Arabų demonstracijos ro
do, kad arabai miestų gy-

I



Ni 23, Liepom 12, 1961 fc UJU1 .A * AsJ, >JV. X>VjlVix Pusi<XpxtJ Vi V C.

KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

LIETUVIAI KITUR
RYTŲ VOKIETIJA

Maisto trūkumai
(E) Iš Rytų Vokietijos 

(komunistų valdomos) jvai
nų vietų pasiekia žinos apie 
dažnus maisto trūkumus. 
Kai kuriose vietose, pavyz
džiui, Sassnitz, Fuerster.- 
berge vienam asmeniui ga
lima Įgyti per savaitę svie
ste tik 5-7 uncijas. Visuo
se Rytų Vokietijos miestuo
se žymiai susiaurintas pieno 
ir jo produktų tiekimas. 
Leipcige ir Schuerine švie
žio pieno tiekimas sumažin
tas 35%. Sūris iš viso labai 
sunkiai gaunamas. Grieti
nės valgyklose neįmanoma 
gauti. Mėsos krautuvėse 
daug ko trūksta, pavyzdžiui, 
visur išnykusi paukštiena, 
jautiena, veršiena. Kiek 
mažesniais kiekiais galima 
gauti tik riebią kiaulienos 
mėsą. Erfurte ir Rytų Berly
ne kelias savaites trūko net 
ir duonos. Dar blogesnė pa
dėtis vaisių ii- daržovių sri
tyje, trūksta net bulvių.. R. 
Vokietijos gyventojai nega
li nusipirkti nei braškių, po
midorų, nei obuolių ar salo
tų, nekalbant jau apie pie
tų kraštų vaisius. Birželio 
pabaigoje Rytų Vokietijos 
miestuose šeimininkės kai 
kurių daržovių ir vaisių te
galėjo gauti vos tris ar ke
turis kartus per savaitę.

Pastaruoju metu žymiai
iv■ ■» ary j\/ XI

lvkų pasiūla.

KNYGOS JAUNIMUI

nra ra a) Aua*

Jei jaunas nepamėgs į 

knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau
žau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

antya laida. gražūs eilėraš
čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

PASAKĖČIOS. A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE. Lin
do Dovydėno apysaka. 168 psl- 
kaina .......................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl_ 
kaina .......................................... $1.50

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

JŪRININKO SINDI’ADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai-

1

KAS SKA ITO RAŠO, 
TAS DU0? O3 5EPRASO.

į garbės sargybomis. Susirin
kusiems žodi tarė Nevv Yor
ko miesto atstovas J. J. 
O’Drien, Laisvosios Eurc-

----------  pos Komiteto pu mininkas
Gražus buvo subuvimas j. Richardson, Pavergtųjų
Birželio 25 d. Montevideo Seimo pirmininkas V. Si- 

Kultūros Draugijos patalpo- dzikauskas, Kubos Revoliu 
se buvo paminėti Jonai, An- cir.ės Tarybos atstovas, 
tanai, Petrai, nepamiršti ir. Pavergtųjų Seimo pirmi 
kiti “patronai.” Buvo gana , nirkas pažymėjo, kad šian 
daug susirinkę, buvo skanūs dien laisvės priešai yra ypa- 
pietūs, neapsiėjo ir be kai- tinkai agresyvūs, tuo tarpi 
fcų. laisvajame pasaulyje “ka.

Tenka pastebėti, kad pa- kas tikisi laisvę išlaikyti ii 
.ašias “patronų” dienas taiką nusipirkti naujomi. 
rengti mėgsta ir lietuviški nuolaidomis. .. Kai kas Va 
bolševikėliai, nes jose gali- karuose taip toli eina, ka
rna gerai “pažvejoti.” Jei sutinka savo vadinama ‘tai-

URUGVAJUS

yra pelno bolševikai ir šven
tuosius patronus išmelžia.

Lietuvis laimėja
Alfonsas Bartašiūnas, il

gus metus gyvenantis Mon
tevideo, valstybinėj loteri
joje laimėjo 300,000 pezų.

ką’ piikti laisvės kaina.” 
Bet Sovietų pavergtos Cen
tro ir Rytų Europos tautom 
liudija, kad be laisvės nėra 
taikos. V. Sidzikauskas 
ypač pabrėžė, kad laisvosios 
valstybės turinčios suprasti, 

i jog nebėra skirtumo tarp
Nevienam lietuviui yra tautų, vienoj ar antroj gele-

pavykę mažiau ar daugiau 
išlošti, bet tokią didelę su
ma tik A. Bartašiūnas teiš- 
lošė.

Pasikeitė kunigai
Lietuvių parapijos klebo

nas jėzuitas Jonas Bružikas 
dėl senatvės pasitraukė iš 
pareigų. Jo vietą užėmė 
kun. Jonas Giedrys, dar jau
nas vyras.

M. Krasinskas

AKRON, OHIO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

žinės uždangos pusėje esan
čių, nes abiejose pusėse bė
ra arba tie, kune laisve ti
ki, arba tie, kurie siekia ją 
sunaikinti, ir kad paties lai
svojo pasaulio laisvei apgin
ti vien defenzyvos neužten
ka.

Kor.

BROOKLYN, N. Y.
Mirė Kazys Rainis

Birželio 7 d. 10 vai. ryto 
mirė Kazys Rainis, 59 metu 
amžiaus. Velionis paėjo iš 
Mariampolės aps. Liko liū-
rllTlfve aiiniiąUinvjo uu aunus, uunie ir
pusseserė Bronė Spūdienė. 

Velioni Rainį Brooklyne

Socialdemokratų ir Alto 
bendra gegužinė

Liepos 23 d., sekmadienį, 
bus LSS 20 kuopos ir ALT
skyriaus bendra gegužinė-' einant skersai gatvę auto- 
-piknikas Tinpicko sodybo- mobilis smarkiai sužeidė.
je, 773 Cz Bisson Avė., Ak
ron, Ohio.

Visi A krono ir apylinkių 
lietuviai širdingai kviečia
mi dalyvauti ir smagiai po
pietę praleisti..

Rengėjai

AŠTUNTOJI LAISVĖS 
DIENA

Nuvežus į ligoninę sužeista

STASYS GIRĖNAS STEPONAS DARIUS

1935 ir., liepos 17 tl. rytą, perskridę Atlantą, žuvo lėktuvui 
sudužus p.ie bo‘.dir > miestelio Vokietijoje.

Kitos naujienos

Šv. Petro Draugijose ge
gužinė gerai pavyko, liko 
gražaus pelno.

Keleivio

PABALTIJO NELAIMĖS 
MINĖJIMO ATGARSIAI

DAINŲ ŠVENTĖ

(E, šalia visos eilės Eu- 
kaitytojai Juš- ropos laikraščių, paminėju- 

kai atostogauja Chicagoje siu birželio mėn. išvežimus,
pas Doukus, turėjo jie pro- platų straipsni iš Stockhol- “^„vas “vMiTnetone’fo
gos ir Damų Šventėje būli. m° įsidėjo ir žinomas Ber- Ą__ u e__ i.i.„ ’ ~ t
Iš Chicagos žada vykti Į no, Šveicarijoje, dienraštis
Rockfordą III., savo tetos /'Der Bund.” Straipsnyje 
Kiesielienės aplankyti.

Gam iškis

CLEVELAND, OHIO
Auksinė Martinku sukaktis

T. , - - keltas ir žymaus socialde-
Ljepos lo d. \\ įlliam ir mokiatų publicisto—Birger 

Veronika Martmkai minės į \errRan vaidmuo, jo pasisa- 
savo vedybinio gyvenimo kvmai <lė, pabaltiežiu. «Dec 
50 metų sukakti. Jie yra uo- Bun(V> dienraJtis pastebi 
lus Keleivio skaitytojai. ■ ka(1j941 metu Svežimai su

Pirmą kartą Laisvės Die
ną New Yorko majoras-pa
skelbė 1954 m. Nuo tada 
Laisvės diena jau yra tapu
si tradicija. Svarbiausios 
Laisvės dienos i š k ilmės 
įvyksta prie garsiosios Lais
vės stovylos.

Birželio 29 d. prie Lais
vės stovylos susirinko New 
Yorko miesto, Laisvosios 
Europos Komiteto, Paverg
tųjų Seimo atstovai ir gau
si minia svečių. JAV armi
jai, laivynui, marinams ir 
oro pajėgoms atstovavo ati- 

na" 7777... 777.. .7.7 $2.00' tinkamų dalinių vėliavos su

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynę.danT;
Amerikos dykumos; Minties klonis; Suakmenėjęs Ciiikas; 
Yeūowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Cknyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos tartai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis; ___
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais.

Knyga jau išėjo. U Mankiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 oentaL

27,

vadovaujama 3ostono Miš
rus Choras. »• i Brooklyno 

Amerikos ir Kanados Lie- operetės Choras, vadovau- 
tuvių Antroji Dainų šventė; jamas M. Cioo, nei šv. Juo- 
liepos 2 d. buvo tikrai jspū- į zapo par. ehoi as AVaterbu- 
dinga lietuvių kultūros de- įy, vadovaujamas A. Alek- 
monstracija, kurioj dalyva- šio. 0 tų chorų buvo iš 
vo 10,000 minia ir arti 1000 Omahos, Nebr., Rochester, 
dainininkų. N. Y., Toronto, Ont., Kana-

Tos mūsų demonstracijos doje, Elizabeth, N. J. ir kt. 
pasižiūrėti ir pasiklausyti Čicagietis
atėjo daug ir nelietuvių. Ją
raštu sveikino net pats JAV 
prezidentas John F. Kenne
dy, valstybės sekretorius D.
Rusk, komercijos sekreto
rius Luther Hodges, sveika
tos ir švietimo sekretorius 
Abraham Ribikoff.

Šventę pradėjo trumpu 
žodžiu Dainų šventės Ko
miteto pirm. prel. Ignas Al- 
bavičius.

Žodžiu sveikino Chicagos 
majoro atstovas, Latvijos

ALTO SUVAŽIAVIMAS

Arnold Spekke, o Lietu
vos atstovas Washingtone

.... „ , ..................... Juozas Kajeckas pasakėPlačia, apžvelgti išvežimai, j žj ka,b 
nurodytas Serovo vaidmuo rejkš ,ietuvjo ime 
ir priminta, kokiu budu tie- šven’tfe bfe/ 
trėmimai minimi Švedijoj. buvo Juozas žilevičius 
Esą, pabaltiečių tragedija | kuris iteikė diri t0 ,azde. 
negalint, būt. užmiršta. Is- le antrams diri
L-oltoo iv mrmoiic c/vuolrlo ' . J • t 41 I • •

tui Aleksandrui J. Aleksiui 
dirigavusiom JAV ir Lietu
vos himnus,.

Mišriam chorui dirigavę 
Kazys Steponavičius, Bro

Linkime jiems dar ilgų lai- į ė įik ni ‘ Dahaltiečiu nius Budriūnas’ Alfonsas ----------- ua!e UK I)irm3JĮ paDaiuecių , , . -mingų metų.
nrTnniT Mlf'I-Irrxx^/i *•

Mikulskis ir Stepas Sodei 
ka, moterų chorui Alice Ste-

'r ■ i” v- - v 00 j pnens, o vyrų—Julius Gai- 
Tagesspiegel birželio 22 d. ęje] js 
laidoje paskelbė net 5 skil- šventė buvo baigta Lietu

viu Bendruomenės centre

tragedijos veiksmą.
Rorlvno dionrašt.is “Dor

Mirė B. Keblaitienė
Birželio 30 d. mirė ilgai čių straipsni “Kaip Maskva 

sirgusi žymi visuomeninin- deportavo baltus.” Straip- vaMyb^''phm''sta'sio'Bar. 
Le.?a-r2>?La.Kt'l,.al=1Trk.6.' plac,g.1, atpasakota zduko padėkos žodžiu

koja ir galva buvo'sutvar- amžiaus kilusi iš Dun- Maskvos politika slėptos in- šventės programai vadova. 
Vvtn, ir iis h,.vn narvežta.. derni kalmo. Kaltinėnų vai- strukcijoe, patiekta statisto- vo Juzg Daužvardienė.kytos ir jis buvo parvežtas 4 T., .. ., j ~ Anamo bet nepasveiko ir mi- sc?aus* Llko_hudintls v>Tas k<>s duomenų. Pastebėjęs,, y . -- - -
- d’i v r io d Vincas, sūnūs Edvardas ir kad išvežimai, vpač jauni- . , vi* ? •

re. Palaidotas birželio 12 d. A1, ’ „ - • J i je buvo banketas, kuriameiš šalinsko laidotuvių ko- Albertas su šeimomis. Jiems mo tarpe, dar ir dabar vyk-'
, - reiškiame gilią užuojautą, domi. dienraštis pabrėžė,
Velionis buvo geras iie-; Vėliau apie velionę plačiau kad visur pasaulyje kur gy-

parašysime.tuvis, turėjo daug draugų.
Prie karsto buvo daug gėlių 
ir į kapus palydėjo skaitlin
gas būrys giminių, draugų 
ir pažįstamų. Po laidotuvių 
jų dalyviams buvę pietūs Balčiaūskas. gvvenęs

vena nabaltiečiai daugiau 
kai}) ligšiol turi teisę kreip
tis į laisvųjų tautų sąžinę, 
reikalaudami teisingumo ir

: l?isvė« ’’
Liepos 3 d. mirė Adolfas į ^-7'

CHICAGO, ILL. 

Mirė A. Balčiauskas

Prano Bručo restorane, 
Woodhaven, N. Y.

Nuliūdime likusieji šei
mos nariai reiškia padėką 
visiems už gėles, užpirktas 
mišias ir dalyvavimą laido
tuvėse.

Lai būna jam amžina ra
mybė, o likusiems šeimos 
nariams ir giminėms reiškiu 
užuojautą.

Pranas Spūdis 

GARDNER, MASS.

453«
So. Hermitage Avė. Velio
nis į šį kraštą atvyko prieš 
12 metų. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Šiaulių mieste jis 
ilgus metus buvo taikos tei
sėju, vėliau advokatavo. 
Mirė eidamas 69-sius metus.

Liko liūdintis brolis Pet
ras, seserys Zuzana Šerei- 
kienė ir Ona Dambrauskie- 
nė-Krzyk su šeimomis.

■t
SOPHIE BARČUS

RADIJO VALANDA 
Vjsoc prosrramo« iš W0PA, 

1190 kil. AM 102-7 FM 
Kasdien: nno pirmadienio iki 
penktadienio 10—11 vai. ryto. 

šeštadienį ir «ektnadienj
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto 

įVAKARUSKOS: pirmad. 7 vai. v,
Tek: HEmloek 4-2413 

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL.

l'jlltt, JiUJ.1 .UU^linvr
B

Laimėjo stipendijas
Šie aukštesniąją mokyk

lą baigę gavo stipendijas: 
abu Sabuliai, abu Genaičiai 
ir P. Dubužinskis. Klasės 
prezidentu buvo Daniel 
Ališauskas, kuris pasakė iš 
kilmėse gražią kalbą.

Malonu, kad vis tai savie
ji lietuviai.

Mirė

Mirė Teklė Dabužinskie 
nė-Dovidaitienė, 78 m. am
žiaus, gimusi Troškūnų mie 
stely, čia išgyvenusi 65 
metus, ir Jonas Mickevičius, 
89 metų amžiaus, gimęs 
Dzūkijoj, Baldwinsville iš
gyvenęs 50 metų, paliko liū-' 
dinčius žmoną, du sunu ir 
dvi dukteris.

TRUMPAS POILSIS PRIEŠ DARBĄ

Viceprezidentas Lyndon B. Johnson (kairėj) kepinasi 
saulėje VVakiki paplūdimy Ha wa j nose. jjreta jo žmo
na ir pulk. Vendervort. Viceprezdentas ten nuvyko 
pasakyti kalbą Amerikos gubernatorių suvažiavime, 
kuris šiemet vyko naujausioj Hawaju valstijoj.

dalyvavo per 2,000 asmenų, 
jų tarpe ir lietuviams visuo
met palankus senatorius 
Paul Douglas.

Kadangi vakarienei iš 
anksto tebuvo užsirašęs pa
lyginti nedidelis skaičius 
svečių, o vėliau jis staiga 
keleriopai padidėjo, tai, ži
noma, ir trūkumų buvo dau
giau, negu turėjo būti. Vis 
dėlto kai ko ir taip buvo ga* 
Įima išvengti, bet kas buvo 
—pražuvo, verta bus atsi
minti ateityje.

Baigdamas noriu pareik
šti padėką tam dideliam bū
riui dainininkų su jų diri
gentais, kurie ištisus metus 
i-uošėsi tai šventei, daug 
brangaus laiko sugaišo, vie
ni mažesnių, kiti didesnių 
nuostolių dėl to turėjo.

Kaip reikia dainą mylėti, 
kad neatbaidytu net tokia 
tolima kelionė iš Los An
geles, Miami, Bostono, New 
Yorko, Elizabeth ir kitų vie
tovių. Bet nepabijojo to nei 
B. Budriūno vadovaujamas 
Šv. Kazimiero par. choras

Liepos 3-1 dienomis Chi- 
eagoje įvyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos metinis suva
žiavimas, kuriame iš 34 na
rių dalyvavo 30. Suvažiavi
mas buvo sklandus, darbin
gas. Visi buvo apjungti vie
nos minties—tęsti kovą už 
lietuvių tautos teisę gyven
ti be svetimo jungo.

Suvažiavimą svei kino 
Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas, konsulas dr. Pe
tras Daužvardis, Vyliausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirm inin k s d r. Anta
nas Trimakas, buvęs VLI- 
K’o pirmininkas prel. M. 
Knjpavičius ir buvusi VLI- 
Ko Vykdomosios Taiybos 
pirm. A. Devenienė.

Jdomu pažymėti, kad Dir
žą dažnai prikiša ALTo 
vykdomajam komitetui ne
tikslų lėšų eikvojimą, o tuo 
tarpu jos žmogus dr. B. Ne* 
mickas, iždo globėjų var
iu daryuar. ss pranešimą 
apie ALTo ni; jamas ir išlai- 
IaS,pareiškė, kad viskas 
>adaryta “tinkamai ir tvar
kingai.”

Suvažiavimas nas iuntė 
elegrama? y r e z i dentui 
Kennedy, va?sty 'ės sekreto
riui Rusk, ambasadoriui J. 
Tautose Sievensonui, priė
mė specialų pareiškimą lie
tuvių visuomenei ir kitų re
zoliucijų.

Atsistojimu >uvo pagerb
ti mirę ALTo nariai: Dr. 
Mikas Vinikas Juozas Ar
lauskas ir Barbara Keblai
tienė. Į jų vietą įėjo: B. Ri- 
varonienė (SLA), J Zuris 
(Sandara) ir S. Bakanas 
(LSS).

ALTo vadovaujamieji or
ganai paliko tie patys. ALT- 
o centro valdyboje: Pirm. 
Leonardas šimutis, vice
pirm. E. Bartkus, sekr. dr. 
k Grigaitis, ižd. M. Vaidy

la.
ALTo vicepirmininkai: 

A. Aleksis, prel. J. Bol!, P.
'W 'S ‘^S ‘stSjBd
Michelsonas ir A. Trečio
kas. Iždo globėjai: V. Kvet
kus, B. Pivaronienė. adv. 
S. Bredes ir dr. B. Nemic- 
kas.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliok is. Tai d*-

_ . , . . a džiausią ir visiems supran-
Los Angeles mieste nei A. tamai parašvta knyga, 947 
Nav.ckaites-Karns choras is I, kaina Kai pakė. 
Miama, Fla., nei J. Gaidelio

Mirus

BARBORAI KEBLAITIENEI.

ilgametei pažangiųjų lietuvių veikėjai ir musę idėjinei 

draugei, jos liūdinčiam vyrui ir visai šeimai reiškiame gi

liausią užuojautą.

S. ir M. Mkudsonai
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čių.
Pasirodo, kad šitas fab 

likas ne viei bitelis. Mini
sterija net o tokius tabrikus 
nupliko, kurie neveikia.

Ko tia ponams gailėtis 
amonių luunbias lesąs be 
ikslo nieųti.

Ar Lietuva i ilsinama

Kire A. Fledžinskienė
' Skaudvilėj mirė Aleksan- j 

dra Zu .ovaite-t ledzinskie- 
nė, '.v metų amžiaus.

Mirė J. Labriia
Telegrama is Lietuvos? 

piUiu.i.a. nau Vilkaviškyje 
įiiii ■ *j a*-*. U-? ura *1 na, Besto 
ne g;veliančio mz. Jeroni
mo a Li įlos le vas.

» L i.oi-is gaimo Lietutojt 
žmoną, sūnų ir dukterį, o 
čia j Amerikoje du sūnų: je- 
lo. imą rostone, Zigmą 
V. m v eotei y j, d ukterį Liuci
ją Loa Angeles, Lai., bro 
bus Joną ir \ mcą VVorces- 
teiy ir Pijų Clevelande.

Jiems visiems reiškiame 
užuojautą. >
Ne {. ašaka, bet tikras įvykis

Vilniaus “1 iesoje” A. Ka
džiulis įašo, kad Viduklėje 
sumanyta pastatyti kombi 
nuotų pašarų iabrikas. At
siųsta ir ia oiiko įrengimų 
— visokių elektromotorų, 
transporterių, diižų ir kt. 
Buv o ir raštas, kuriame pa
rašyta kad tabrikas gamina 
per parą 35 tonas kombi
nuotų pašai-ų ir kad jo Įren
gimus siunčia draugai iš to
limojo Altajaus, Bijsko.

Visa tai atsivežta, sukrau
ta. i raėjo ruduo, žiema, 
vasara, o fabriko niekas ne 
stato. Jau dalys pradėjo 
rūdyti, o elektros motoruo
se žiurkės lizdus sukti, savo 
vaikų patalams sukapotus 
ti ansmisijų diržus panau- 
dodamos.

Pagaliau pasklido gandai, 
kad v idukiėje fabriko sta

įsa 
laimėji-

Ta.kelbtas Maskvo 
v mas, kdiiuo “už 

mus, j asiektus vystant ce 
iuliozės-popiei iaus pi amo 
,ę Lietuvos TSR” apdova- 
ioti įvairiais ordinais vist 
afco 2i asmenys, i jų ai 
tus ‘‘lietuviai šie: I.at 
Andrionov, Ruvim Garevoj 
Jakov Gibgot, Erik Kru- 
kovski, Zinaida Lustova, 
Aleksandr Osipov. Alek- 
sandr Pustovalov, Stanisla
va Pileckaja, Valentin Ti- 
tov, Semion Točilin, Afa- 
nasij Dolgov, Jakov Kli- 
menkov, Ivan Maleekij, Ta
tjana Morozovą, Artiomij 
Prianikov, Evgenij Sergi- 
jenko.

Sunkiai vyksta su komuni
stiniu auklėjimu

(E) "Abejingiems būti 
negalima" — šitokiais žo
džiais nusiskundė dėl lietu
viško jaunimo nerangumo 
klusti komunistiniam au
klėjimui A. Milkevičienė, 
Kauno 8 vid. mokyklos di
rektorė ir drauge LTSR 
aukščiausios taiybos depu
tate. Direktorė savo straip
snyje "‘Tiesoje” labai nepa
tenkinta. kodėl mergaičių 
mamos, patyrusios, kad 8

planuojama paglemžti visą
Pietų Ameriką ir apsupti 
Jungtines Amerikos Vals
tybes.

šiam planui įgyvendinti 
I Sovietų eąjunga yra speci
aliai suaauusi Laoso, įvu-: 
tos, dabar vėl del v akarų 
Berlyno problemas ir sukę- Į 
lusi maišaties Kongo respu
blikoje. Nemaža kaltės turė
tų prisiimti vakaiai. kurie 
lemo Sovietams šias painia
vas sūdanti. Antrojo la 
rauli: io karo pa aigoje Va
karai juk lengvai galėjo pa- 
klupdyti Sovietų Sąjungą il
giems laikams. Miesingai, 
sąjungininkai Įsileido sovie
tus į Prahą. Vieną ir net 
Lerlyną. lo Maskvai tik L 
teikėjo, besukate čekoslo 
.akija ir visa Rytų Euiopą 
ouvo pi ievai ta sukomunis- 
Ji tos, Austrija supančiota 
neutralumo saitais, o Berly
nas paverstas sprogstamos 
medžiagos lizdus, iš kur kiek
vienu atveju lengvai galima 
sukurstyti nauji neramumai.

Savaime aišku, kad tokia 
padėtis Lietuvos bylos ne
lengvina.

šių sąlygų paskatinta, 
Maskva šiandien nebekrei
pia dėmesio i Washingtono 
ir kitų v akariečių Įspėjimus, 
nes ji jaučiasi pakankamai 
pajėgi diktuoti kitiems sa
vo varią. Negana to, dėl ryž
to stokos pritaikinti Sovie
tams sankcijas. Maskva ne
besiskaito su jokiomis Jung
tinių Tautų rezoliucijomis, 
nutarimais ir net anksčiau 
pasirašytomis sutartimis.

Tuo pat laiku Maskva 
reikalauja, kad Vakarai 
vykdytų visas savo sutartis.

Akivaizdoje tokios Sovie
tu Sąjungos laikysenos Va
karai turėtų suspenduoti vi-

PARKRITO, BET LAIMĖJO

euristine trumpu Angie zaisuanu iem.'.ą gaišiose 
W:mLledon (Angljoje) varžybose so australe .Vlarge- 
ret HeUjer parkrto ant žemės, bet vis viena laimėjo 
6:4, 6:1 santykiu.

Argentinos lietuviai

cialistų, nei pagaliau rinkos.' 
Žaliavą ir specialistus įve
žama, gamintai išvežami, o 
atgabenti rusai pasilieka.

Tie patys originalumo 
ieškotojai, užmerkę akis 
prieš ši liūdną faktą, perša 
diskutuoti ateities pastovių 
saitų su Sovietų Sąjunga1 
klaus
čios rinkos ir gaus 
vų, net energijos, šaltiniai, 
kuriais yra palaikomos kai 
kurios dabartinė; 
pramonės Įmonės 
pamirštama, kad r.e kitokie 
buvo Lietuvos ūkiniai san
tykiai su caristine Rusija, 
bet juos nutraukusi Lietuva 
ne tik nežlugo, priešingai

Vakaių pasaulyje. Yia, pa
vyzdžiui, plačiai paskleista^ 
vadinamas Clevelando pa
reiškimas. Ji pasirašė eik 
šio krašto protestantų dva
siškių, ragindami tikinčiuo
sius tariamos taikos labui 
broliškai sugyventi su ko
munistais, nekovoti, taigi il

simą. Ten esančios pla- jų ekspansijai,
rinkos ir gausūs žalia- ’anasiai neseniai yra pasi

sakęs anglų filosofas Ber-
tranri Russel.

Teko perą savakių i a au
ti tarp . r, e. tmos lietuvių, 
todėl nonų kelis zouzius 
a ie įuo parašyti. 1 ia tesiu 
nuo sosuitvs -Bučuos Aires 
i. jes pi įennescių.

Ir čia, kaip ii vi oje Pie
tų kinetikoje, lietuviai yra 
•kibę į visokius (laibus, vie
niem jie geriau, kitiem blo
giau sekasi.

Atiodo. kad geriausiai 
. ei < laši tie, kurie vieni a 
usidijy kibo į bizni—vei 
iasi pi e? yba ar turi įsteigt 
.et kokią piamcnės įmonę 
r. p, ę ZCiin s uk1.

o.' kaitą i udamas Argen 
iiiOjc Uį si. tojau pas rav- 
vai Į i etrą Kutaitį, gyve 
ianti Buenos Aiies priemie 
tyje Martinez. Jis turi i 

aukštų giažų namą, kuria 
me ir buvo manęs amži; 
oaigti. Deja, mirė jo žmoni 
Petronėlė, su kuria ilgu. 
metus laimingai gyveno, pt 
to smūgio jis sumanė ramu 
perleisti savo vienintelian 
sūnui Albertui, kuri? dirb: 
Vyriausiam tribunole sekre 
toriu, o pats persikelti 
Urugvajų.

Vienas stambiausių lietu
vių pramonininkų Bueno. 
Aires mieste yra J. Čikštas. 
Jis yra ilgametis Argentinoj

A. Rinke, ic ius turi automo- 
1 irių ir autobusų taisymo 
dirbtuvę.

Abu minėti asmenys yra 
dr. J. Basanav iciaus lietu
vių Centro nariai.

Ten pat Montie! gatvėje 
medžio dirbtuvę turi ukmer
gietis Stasys kaba Uokas, jau 
prieš 24 metus čia atvykęs, 
bet vis dar viengungis. Jo 
dirbtuve gamina mažiems 
lėktuvams ir malūnspar
niams propelerius.

Boulogne priemiesty savo 
namus ir mozaikos plytelių 
abnką turi suvalkietis Juo

zas 2avi.kas. Jis augina 8 
aetųūukielę.kuii mums cen 
pas juos būnant gražiai pi
anu paskambino.

K. Paulauskis ir Al. Dė
dulis yra Buenos Aires cen
tro Avenida Paseo Colon 
‘Dos Amigos” kavinės ir re- 
-torano savininkai, kur lan
kosi ne tik europiečiai, bet 
.r v ietiniai. Mus pavaišino 
gardžiomis silkėmis su kar
tomis bulvėmis.

Berisso lietuviai

pra: asa ;■ ;ą- Lietuvių Organizacijų n 
inės Lietuvos1 mas"įdomėtų komunistinio Spaudos Tarybos (ALOS) 
mės Čia vėl' hano erą. kitaip pirmininkas, nuoširdus de-

ilgą komunistų mokratas. Jis augina 3 aspasakius _ 
viešpatavimą. Netenka aiš
kinti, kaip tokie defetisti- 
niai pareiškimai neigiamai 
veikia mases ir skatina So-

per trumpa nepriklausomy-1 vletus dal'.!zu1llau reikalauti 
bės laika padarė tokią pi- n?u« "“oiaidy « palankes- 
žanga, su kurios augimo' nnĮ sovietiniam amo-

Berisso vadinama lietuvių 
ostine, čia yra dvi didžiu

lės Svviit ii Armour bend
rovių skerdyklos, kuriose 
Iii ba ir daug lietuvių.

iš Buenos Aires reikėjo 
traukiniu važiuoti bene 50 
kilometrų iki La Plata mie
sto, o iš ten autobusu dar 
i O kilometrų. Kadangi bu
vo pietų metas, tai mudu 
(Aš ir Argentinos Lietuvių 
Balso redaktorius K. Nor
kus) nuėjome pasistiprinti

^.«nw tempu Sovietų Sąjunga ne-‘f“1
vietų Sąjunga, nutraukti di- „s Toi formuoti.

kia statyti Tauragėje. Jau ir informaciją, pokalbius anie Pamatinius, ..kultūrinius ir 
iš Tauragės atstovai buvo tarptautinius ivv kius. tokiu "ntykiuijr tuom.

» ▼V 1klases mokinės turinčios is-
tyti neišsimoka, kad jį rei- klausyti vadinamą politin-. vl.etų ^H.unga’ nutrauKii ai- gali nė iš tQlo iygįntis. Taį 
Vio ctarvti Tom-oorSiza Ton ir įvu-,.-. plomatinius, ..kultunnius ir laisvės laimėjimas. Tuo tar-

L- r* rki

tarptautinius r 
a p v aikščiojo atveju pasako: tik nekiški-atvaziavę,

įrengimus, daug menesių te mano 
praoėgo nuo to laiko, o apie .. 
fabriką nė šnypšt. ‘ Į lo

parodyti, ko Sovietų Sąjun*

merų šeimą: sūnų—vidu
rinės mokyklos mokinį, 2 
dukteris — medicinos stu
dentę ir menininkę.

Valentin Alsina priemies-1Į Pavilonio 
ty gerai įsikūręs pokarinis; mininko neradome, bet jo 
ateivis \ ladas Deveikis. Jis žmonelė, ukrainietė, pasiū- 
turl 2 aukštų namą ir fabri-1 lė mums ukrainžetiškų bar- 
ką, kuriame dirbami visokių ščių, po gera gabalą keptos 
rūšių varžtai ir kiti metali- avienos ir bonką gero vyno.

Pasistiprinę išėjome lietu-
Perdaug laiko pareika

lautų visus Sovietų vergų 
imperijos priespaudos me
todus išvardinti. Jų yra vie-

liaus tikslams tarnaujanti ^uo& kd-
Sovietų techniškoji civili- aikštėn ir išryškinti jų pa- 
zacija pavergė mūsų, kaip ir v<>jų ir kenksmingumą. 1 o-

pu, kai sovietinis despotiz
mas, komunistiniai orien-

dukrai tos politikos Sa su’lIauktS’Jet law™“ tuota ir politiniams Krem-
. O kai klasė renka meta- 
laužą. popieriaus maku-

Korespondentas dejuoja, latūrą ir tai atlieka pionie- 
kad tiek daug pinigo be rei- rėš, jau rusikaltimas, kai 
kaio išleista—mašinos kas-' mokinė atšauna: aš ne pio- 
tavo netoli šimto tūkstan- nierė . . .

Lietuvos laisves sąlygos 
ir reikalavimai

Iš
p.

Lr. A. Trimako, Vliko pirmininko, kaitras, pasakytos 

liepos 3 d. ALTo suvažiavime Chicagoje.

Sąlygos, kuriose lietuvių, kininkauja Maskvai. Jų po-
• * ----- ----  1-1 litinė linija ir uždaviniai

via suderinti. Ko "Tiesa” ir
tautai tenka tęsti savo lai
svės kovą, yra nepastovios 
ir nuolat iškelia naujų rei
kalavimų. Pas kutiniuoju 
laiku tos sąlygos yi‘a žymiai 
pasunkėjusios. Priešas, pa
sinaudodamas tuo, kad Va
karai nėra ligi šiol sudarę 
savo aiškios politinės veik
los programos, savo ofensy- 
vinius žygius išplėtė, juos 
suintensyvino ir suvisuoti 
no. šiandien nėra srities, 
kur komunistai laikytųsi 
nuo ibiai. Visur jie veržia
si, stengdamiesi primesti 
savo tikslus, sistemą, pasi
karti po nustatytos tvarkos 
pamatais ir apjudinti lais
vės šalininkus. Vilniaus ir 
M a :k\ os radijo stotys yra 
į»ivedusio8 k a s d i enines 
šmerito programas. Jo# tai
komos Vliko, Alto ir kitų 
laisvųjų lietuvių organiza
cijų veikėjams niekinti.

Komunistinė spauda, lei
džiama čia (turiu galvoje 
“Lai vę’’ ir “Vilnį”) ir oku-

“Sorietskaja Litva ’ nega
li perduoti Amerikos lietu
viams, nes jie tų laikraščių

pasaulis ..pradėtų ..panašiai 
elgtis kaip Sovietai. Toks 
Vakaių posūkis nekainuotų 
nė vieno šūvio, o būtų So
vietams pavojingesnis negu 
intensyvus Vakarų pasaulio 
girklavimasis.

Nepaisant gyvo reikalo 
stipriau reaguoti prieš So- 

; rietus. Vakarai, deja. tebe
tęsia klasikinių diplomati
nių santykių su Maskva po
litiką. lyg nieko nebūtų įvy
kę. niekas nebūtų pasikeitę 
ir lvg tebegyventume Vie
nos Kongreso laikus, o ne 
Kennedy - Chruščiovo sle
giančią Vienos atmosferą. 
Užmiritama dargi, kad ko
munistai siekia sunaikinti 
visa, kas vakariečiui vra 
šventa ir svarbu—laisvę ir 
tautines bei moralines ver
tybes. Susidaro įspūdis, kad 
vakariečiai, o pasitaiko irneskaito. tuos uždavinius 

atlieka čionykštė komunis- mūsų pačių žmonių, pamirš
ti nė spauda. 
‘Laisvės” ir

Sovietai ši ta pavergtųjų tautų nedalią. 
Vilnies” pa- juju tragišką likimą ir Ma

skvos pastangas sunaikintitarnavimą aunstai vertina ir 
tuos laikraščius kelia į pa- į visus, kas ne su ja. 
dangės ir jų redakcijas įga- Kaikas mūsiškių, nuver
tina sutikti taip Chicagoje tindamas lietuvių tautos at- 
taip New Yorke sovietinių sparumo pajėgumą ir jos ti- 
ekskursijų žmones iš pa- kėjimą laisve, pradeda dar- 
vergtosios Lietuvos, ruošti fri kelti abejonių dėl Lietu- 
jiems priėmimus ir sudaryti
progą viešai prabilti. Vėliau

puotoje Lietuvje, uoliai tai-, ^oje. Toliau, be aebejo, yra

vos nepriklausomybės pras- 
mirgumo ir ima siūlyti svar- 

tie patys komunistiniai laik-1 styti sovietinės vergijos po
ra? (ia i ta? kalbas paskelbia.
išpūsdami jų reikšme ir dar 
labiau pasitarnaudami Ma
skvos mdo ir apgaules pro
pagandai. Minimų talkinin
kų remiamas ir nesiskaity
damas su prie menėmis 
Kremlius yra šiandien ne
mažai pasiekęs ne vien 
Lietuvoje, bet Azijoje ir 
Afrikoje ir įsistiprinęs Ku-

zityvius padarinius, lyg to
kie būtų. Vienu tariamai tei
giamu reiškiniu esančios 
Maskvos pastangos kurti 
Lietuvoje tam tikras pramo
nės šakas, kurių anksčiau 
krašte nebuvo. Pamirštama 
tačiau, kad tos įmonės stei
giamos grynai sovietinės 
spansijos ir rusinimo sume
timais. Joms nėra Lietuvoje 
žaliavos, nei reikalingų

visos Europos Rytų, žmones, 
ir suniekino jų asmenybes 
bei dvasines vertybes.

Vakarai, užuot pasiprie
šinę tokiam Sovietų nusikal
timui. faktiškai tebepropa- 
guoja sulaikymo politiką. 
Tai. be abejo, leidžia Sovie
tams stiprintis toliau oku
puotuose kraštuose.

Šios aplinkybės mažina, 
laisvės prošvaistes paverg
tiesiems kraštams ir nežada 
greitesnio laisvės ribų pra- 

lėtimo. Kol taip yra. mums 
tenka surikiuoti savo greta? 
taip, kad jos būtų pajėges
nės ir kad jų užtektų ilges- 
niams kovos laikui. Be to, 
šalia savo pagrindiniu rei
kalavimų. kad Sovietai pasi
trauktų i> Lietuvos, kad Va
karai, nieko nedelsdami, pe
reitų i diplomatinę ofensy
vą ir pareikalautų, kad So
vietai grąžintų pavergto 
sioms tautoms, taigi ir Lie
tuvai. jų laisvo apsisprendi
mo teises. Toks Vakaių pa
judėjimas būtų jiems pa
tiems naudingas. Tai suteik
tų jiems iniciatyvos pirmu
mą ir bent dalinai atstaty
tų politirę pusiausvirą, nuo 
kurios žymia dalimi pareina 
saugumas ir taikos laidavi
mas. Tam atsiekti neužten
ka išlaikyti Vakarų Berly
ną, Pietų Korėją, Pietų Vi
etnamą ir Kongo laisvais, 
reikia, kad \ isi pavergtieji 
kraštai atgautų laisvę.

Turime taip pat neišleisti 
iš akių ir tų pavojų, kurie 
gali susidaryti dėl atsparu-

lygiai reiktų pabrėžti, kad 
kas beįvyktų Azijoje, Af
rikoje. ar net Pietų Ameri
koje. Europa, taigi ir Lietu
va. pasiliks lemianti arena, 
kur laisvės jėgos turės Įveik
ti komunistinę tironiją—ar
ba žūsime visi.

Netenka stebėtis, kad 
Lietuvoje šiuo metu dau 
giau yra jaučiamas sovieti
nis kumštis, grasinimai ii 
šantažas, ką laisvasis pasau
lis turėtų nedelsiant pa
smerkti ir atitinkamai rea
guoti. Pirmon galvon reikė
tų, kad Vakarai stipriau pa 
remtu mūsų visų Laisvės pa 
stangas nepasiduoti sovieti
niams terorai išlikti ir su- 
'aukti laisvė? rytojų. Vaka
rai taip pat turėtu iškelti 
pavergtųjų bylą Jungtinėse 
Jautose ir kitokiuose tarp
tautiniuose pasitarimuose a, 
derybose. Tai darydami įv 
lengviau pasiektu soaudimo 
galios išlyginime, kuri šian 
dien krypsta ne ių raudai. 
Savo energija ir ofensyvi- 
niais žygiais Vakarai suduo
tų smūgi sovietu pasigyri
mams apie jų galio? augimą 
ir komunistinės sistemos 
pranašumą.

Vlikas daro. ka galėda
mas, šia prasme. Yra stipri
namos radijo programos ir 
daugirami i n f ormaciniai 
leidiniai įvairiomis kalbo
mis, kuriais atskleidžiama

niai daiktai.
Pernai grudžio 10 d. V.

Deveikis minėjo savo 50 m. 
amžiaus sukaktį. Kartu bu
vo paminėta ir jo dukters 
Audros 15 m. amžiaus su
kaktis. (Deveikiai turi dar 
du sūnų moksleivius).

vių ieškoti. Visų pirma suti
kome beinantį į darbą Vla
dą Skiką. S\vift skerdykloje 
dirbanti buhalteriu, o jo 
žmona Stasė Puzinaitė-Ski- 
kienė su sūnum dirba savo 
knygyne, žaislų bei kosme-

J tas iškilmes susirinko tikos krautuvėje. Abu Ski- 
apie 300 lietuvių. Jų tarpe kai, kaip vėliau paaiškėjo,
buvo senųjų ir naujųjų atei 
vių. bizniei ių. inteligentų, 
darbininkų ir kt. Visų nuo
taika buvo tokia, lyg visi 
būtų vienos šeimos nariai.

Netoli nuo Buenos Aires 
salose yra gerai įsikūręs bu
vęs lietuvių mokyklos mo
kytojas Vincas Nalivaika, 
kuris salų gyventojų “ple
zdentu” vadinamas. Jo var
ias gerai žinomas ir sosti
nėj, jis dažnai minimas ii 
sostinės didžiuosiuose laik
raščiuose, kaip sumanu? 
veikėjas kultūrininkas litu 
ano.

Suilmes priemiesty yri 
??kūręs kitas naujokas tei- 
ių daktaras Al. Kailelis 

kuris metėsi i medžio pra 
monę ir smarkiai kyla. Ji 
su žmona, buvusia mokyto 
ja. ir dukra moksleive gyve 
na savo gražiuose namuose

Vilią Lugano gumos fab 
rika turi Antanas Misiūnas 
kuriam vadovauja io sūnus 
atitarnavęs Argentinos ka 
'iuomeųėi. gerai kalbanti4 
lietuviškai.

Netoli A. Misiūno fabrike

suteiktą paramą. Tačiau joi 
reikia skirti daugiau ir lai
ku, kad nesutrikdžius Vli- 

visa sovietinė klasta ir Ma- k° vykdomų laisvinimo žy- 
skvos kėslai laisvajam pa- Jfiy. erame šaltojo karo 
šauliui pavergti. dalyviai, visi privalome to-

Šiam didžiuliam darbui lygiai bendradarbiauti 
reikia nemaža jėgų ir lėšų. vieni kitiems padėti Lietu

ir

mo susilpnėjimo pačiame1 Esame dėkingi už ligi šiol vos laisvės labui.

kai mes juos namuose ap
lankėme, yra gimę Argenti
noje. bet jie patys ir jų gra
žus šviesiaplaukis sūnus ge
rai lietuvi.'kai kalba. Jų dė
ka La Platus universitete 
dr. Babo vedamas choras 
i savo repertuarą yra įtrau
kęs ir 3 lietuviškas dainas.

Vėliau aplankėme vietos 
lietuvių Mindaugo Draugi
jos menininkus ir veikėjus 
Jurgį ir Janę Stoškūnus, o 
taipgigerądi augi; iš tų laikų, 
kai tarna\ au Lietuvos ka- 
iuomenėj. K. Streimikį. li
tus metus išdirbę gyvulių 
kerdyklose St< škūnai ir 
Štreimikis ir kiti jau išėję 

pensiją.
Užėjome ir i Kurigaikščio 

Mindaugo Draugi os bos
inę, radonu draugijos 

■seimininkę ir bufeto vedė
ją Julija Skurauskaitę. gar
saus voldemai ininkų kapi
tono sesute, kuri mus gerai 
pavaišino.

Mieste bevaik; tinėdami 
utikome iš da»-bo einantį 

gražų šviesiaplauki, švariai 
apsivilkusį apie £0 metų 
vyrą. Mes ispaniškai pa
klausėme jo vienos gatvės. 
Jis mums ją nuoširdžiai nu
rodęs ir pasižiūrėjęs į mus, 
paklausė: Ud son los litu- 
anos (Jūs esate lietuviai?) 
Teigiamai atsakius, jis ispa
niškai papasakojo esąs lie
tuvio vaikas, pavarde Dar-

(Nukelta į 7-tą psl)
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įsikalbėjimas 
su Tėvu

| Lietuvą veda br daina
Lietuvos atstovo Juozo Rajecko lcalba, pasakyta Antro

joj Dainų Šventėje Cbicagoje liepos 2 d.

Nepaprasta garbė būti tas ir daina ir šiuo metu le
sios Dainų Šventės garbės di mūsų ryžtą į Lietuvos i 
pirmininku. Nemažesnė gar- šviesesnę ateitį.
be būti ir Jūsų šia didinga Dainos galybė nepapras- 
proga kalbėtoju. Amerikos ta. Ji pergyvers atmintyje 
lietuviui gimimu lemta pra- gražiausią kalbą ir gražiau- 
bilti i jus Tėvų Žemės var- sį pamokslą. Ką kūdikis pū 
du. šiame k* arte aš prata-j miausia išmoks, jei ne dai 
nau pirmą lietuvišką žodį. ną. Daina tai knyga. Ji kaip

me

—Alou, llaiki!
—Laba diena, tėve!
—Kai kam gal ir laba, o 

kai kam ir ne. \’ot, mano 
frentui Zacirkai šiandien 
visai markatna diena.

—Kodėl?
—Jo saliūną apmbavojo.
—Sakyk: apiplėšė.
—Kaip besakytum. Mai

ki, vistiek žmogui zguba. 
Išnešė pinigus su visu re- 
gisteriu, ir magaryčioms 
dar davė revolveriu per gal
vą. Jis bleimina televyžą, 
kad mokina vaikėzus pikta
darysčių.

Čia, tėve. daugiau yra 
kaltas instinktas, negu tele
vizija.

—0 kaip čia gali būti 
kaltas žmogaus inkstas?

instinktas. Jeigu to instink
to nebūtu, tie paukštukai 
nugaištų. Instinktas valdo ir 
žmogų. Kai tėvas eini pas 
Zaeirką išsigerti, tai ženg
damas Į gatvę visai nejučio
mis apsidairai, kad automo
bilis neužmuštų. Instinktas 
verčia saugotis ii- pavojaus 
Jeigu tokio instinkto nebū
tų, tai gal ir tavęs, tėve, 
šiandien čia nebūtų.

—0 kaip tu tą išfigeria- 
vai?

—Tą pasako logika, tė
ve. Juk mes žinom, kad 
žmogus atsiranda pasauly
je taip bejėgis, kaip ir tie 
paukštukai: jis dar nieko

.Jame pramokau ir primą 
lietuvišką dainą, štai dėl ko 
L'air.ų šventės Komiteto 
man teikiama garbe lengva 
susižavėti. Tą garbę aukoju 
jos tikrajam savininkui— 
nemirtingai Lietuvai. Giliai 
ačiū už suteiktą garbę pa
vergtos tautos ir mano var
du.

Aš nuoširdžiai sveikinu 
šios Dainų Šventės Komite
tą. Dėkoju jam, chorų diri- 
gentams, choristams bei 
šventės dalyviams, kari pa
kluso Komiteto kvietimui ir 
L ietuvos trimito garsui, Lie
tuvos garbei čia atsilankyti.

Diplomatas ir daina! Pir
mu požiūriu, atiodo, sunkiai 
l'esuderinanios s ą v o kos. 
Bet. visi keliai į Romą veda. 
Visi keliai veda Į Lietuvą. Į 
ją veda netik politinė, tau- 
1 inė, kultūrinė ir kitokia vei
kla. I Lietuvą veda ir dai
na. Į Lietuvą veda ir lietu- 
vi.-kas šokis. Todėl prieš 
trejetą savaičių pirmą kar-

pavasarį sulapojęs medis ar 
atsiskleidžiąs žiedas ati
dengia tautos sielos gelmes 
ir nuotaikas. Antai, daigi 
Beethoveno nemirtinga De
vintoji simfonija baigiasi 
didingo choro talka. Matyti.! 
muzika buvo bejėgi išreikšti 
Beethoveno simfonijos at
vaizduojamą džiaugsmą be 
dainos.

Daina — tautos istorija. 
Nėra nieko, kas lietuvio ne
apdainuota: jo apdainuota 
Dievas ir dievaičiai, jo ap
dainuota kunigaikščiai, ka
rai, milžinkapiai, baudžia
va, laisvė ir partizanai. Jo 
apdainuota vargeliai, ber
neliai. mergužėlė, rūtelė, bi
jūnėlis. saulelė, girios ir pie
vos, juodbėrėlis, eiulbonė- 
liai ir t. t. Garsios ir mūsų 
raudos. O mūsų giesmės ’ 
Kiek sielos parodyta, kai 
kadaise Lietuvoje visa baž
nyčia užtraukdavo Strazde
lio “Pulkim ant kelių.” Nė
ra įvykio ar nuotaikos, kuri

SPRAl’SMIMAI LĖKTI VAI JAPONIJ AI

t uunuaiv, tai., pirmieji paaubli >prausmmiai lėktuvai, 
ku.ie g ili skristi 1,500 myliu per \aiar.d:i. skirti Ja
ponijai. lokiu lėktuvų Japonijai bus padirbta ISO.

Kas vyksta šių dienų So
vietų Sąjungoje? Birželio 
mėn. visame krašte pradėtas
ledyti iiimas " 
Cer ieje'. i ius. 
nys parengti

tą. istorijoj Lietuvos tauti- neatspindėtų mūsų dainose, 
niai šokiai buvo šokami dar- Ji apima visus laikus, visas 
gi Valstv’oės departamente, vietas. Lietuvis laimėj ir ne- 
didžiausiame pasaulinės di- laimėj dainuoja. Jis su dai- 

1 plomatijos centre. Į Lietuvą na gula ir kelia. Lietuvio 
' veda ii- kalėdinės eglaitės, daina—tai malda. Jis ja iš- 
tautiniais motyvais papuoš- skaičiuoja varge liūs ir 
tęs, Į Lietuvą veda ir kitos skriaudas. Jis ja dangui pa- 
tradicinės manifestacijos, siskundžia skausmo pagim- 

Lietuvos dainos senesnės ^yta daina. Gi “pačios gra

bą ir daina, pavergtas lie
tuvis gali pasikliauti, kad 
jis vėl laisvas bus.

Apie lietuvių dairas su 
pagarba atsiliepia Lessin- 
gas, Herdei is, Goethe, Schil- 
Ieris, Rheza, Manningas, 
Katzenelenbogenas ir eiiė 
kitų. Pastarasis, dar vaiku 
būdamas, pinną kaitą iš lie
tuvių maldininkų Vilniuje 
išgirdo lietuviškas giesmes 
ir visur mūsų maldininkus 
sekiojo. Nuo to laiko jis pa- 
mylo lietuvišką dainą ir Chi
cagoj 1935 m. anglų kalba 
išleido šaunų kūrini apie 
mūsų ir latvių dainas. Lie
tuviškai dainai, tarp kitų, 
muziką pritaikė ir Schuma- 
nas ir Chopin’as.

Dainą savo grožį semia 
ne tik iš kilnios sielos, bet 
ir iš gražiosios lietuviu kai- 
bos. Mūsų kalba nemažiau 
svetimųjų išgirta, kaip ir jos

už“s dai-. kurios bet yyy £ « glosto
. kada buvo dainuotos. 11 ‘1 - 11 au-l--• , . Lietuviai tūkstančiais metų Kaaa duvo aainuotos, yra

»n..? Prieš KristlI iš tauU* lopšio, tos, kurios dainuojamos, kainemato.
tuojau pradeda ieškoti mai- ... ... j • -1 r ' reikia manyti, su dama zy

-i c<’1 n ^us’1 giavo į Baltijos gintaro ša- (Joyce Kiemer)

Dainos tėvynė Lietuva.

mes to gimtadienio Akiu 
Kuriame pasakyta, kad “Vi
si žmonės yra butverėjo ap
dovanoti teisėmis i gyveni
mą, Į laisvę ii i laimę.” Gi 
Linkolnas pabrėžė, kad toji 
Deklaracija "Suteikia lais 
vę ne tik šio ki asto žmo
nėms, bet vilti visam pasau
liui, visiems laikams.” Gi 
kitom progom tas garbinga ; 
Illinojaus sūnus pai 
kad: "Laisvė paveldėjimas 
visų žmonių, visuose kraš
tuose, visur (pasaulyje)” ir 
“tie, kurie atsako laisvę ki
tiems, patys nėra jos verti.” 
Mes tos šventės išvakarėse 
Amerikos vyriausybę ir 
žmones ir sveikiname ir 
jiems dėkojartie.

Aš linkiu, kad mes su
lauktum^,'dar mūsų gyveni
me, bendros Lietuvos ir lais
vojo pasaulio lietuvių tri
umfo dienos—Dainų Šven
tės Gedimino mieste, lais
voj. nepriklausomoj Lietu
voj. O iki tai ivyks: “Te

.ūra Nikita 
Jo uždavi- 
g/ventojus 

a.eir.a.i :a:i _2 am partijos 
u. ažiavimui ir ryriuro su 
iio iškelti Chruščiovo asme

nybę. Eime Chruičiovas 
;>■’ taternas kaip liaudies 
latiems sluoksniams be ga

lo artima ’, viskuo besirūpi- 
*iįs ir kiekvieno skundo ar 
nepasitenkinimo i klausąs 
yliaus kės galva. Cnruš- 
iovui viskas artima, jis nu
li okia r.e tik visame ūkyje, 
iraroonėje, transporte, au- 
.Įėjime bet ir kiekvieno pi- 
i? io i ūpe-riuose. ris mato 
iurevai. specialiais ne tik 
ašy klu šachtoje, kiaulių 
vai tuose, kukurūzų laukuo- 
c, bet ir operacijos salėje.

I i lino beveik pusė skirta 
.aro Įvykiams nusviestu Kai 
.ik prasidėjo “tėvynės ka
us,” Chruščiovą nuolat 

.natai šaka Stalino. Iš fil- 
no seka, kad nuo 1941 ligi 
1945 metų Nikita labai 
laug veikė sovietų karo ta- 
y boję. Kaip generolas lei- 
enantas Chruščiovas rodo
mas uniformoje su Stalin
ai ado fronte vadovavusiu 
marš. Jeremenko. Gyvento
ji verčiami daryti išvadą— 

mūsų vadai žymiai prisidė
jo prie vokiečių sutriuškini
mo . . . žinoma, Chruščio
vas parodytas ir taip savo 
eimos narių, kaip geras tė

vas, šeimos, anūkų nepaji- 
rastai mylimas . . . Visa tai, 
lygiai kaip ir minėtas fil
mas, lygiai kaip ir visos so
vietų spaudos liaupsinimai, 
tarnauja vienam tikslui— 
Chruščiovo asmenybę iš
kelti.

BAISUS SAVAITGALIS

Liepos ketvirtosios sa
vaitgalis tikrai gali būti bai

gto. Tėvas irgi esi
—Ne inkstas, tėve, bet in- todėl iš pradžios turėjai bū- I į -irklas. ti toks pat, kaip ir kiti. Kai! Įį’ Lietuxes su daina šerne ‘Duokite man saulę, paukšt ir ktas.
—Ar tai kokia muzika?

ti toks pat, kaip ir kiti. Kai, t> - j -,*tik garnvs a nešė tėvą j PT???8 vande_reIi- gėlę ir nupinsiu aš dai-
• valstybes apogėjaus metu

širdis kraujais paplūdusi.’! Tat. šia ją šventę mes ypa- j |ac,auslas,
z t----- tz. v r (tingai skiriame jai. Dainų pMUdicids.

Šventė kartu ir mūsų išeivi-

’ skamba mūsų dainos po ša- vadinamas, nes per tas

NIKITOS

kt *- ♦ • -i 'Plunge dar nieko nematei! V*1&L-V uieLU na,—Ne. teve, tai ne muzika.; riun??’ ciar nieko n’maiei | > __ __
,. • • ir nieko nežinoiai. bet tuo-1 ueVn0* Kain* aama n_eKar_ kun gyvuos valandą.

“Duokite man širdį, džiaug
smą, ašarą ir išausiu aš dai
ną,

kuri gyvuos metus.
“Bet duokite man meilę, 
kurios mirtis neįveika, ir su
kursiu aš dainą,

kuri gyvens amžinai.”
(Give Me the Sun: Sistei 

Miliam)

Instinktas yra prigimtis, ku-;ir mek° t!10' į tą skambėjo ir prie Krem-
ri akstiną žmogų tenkinti c™!jS±;| liaus varių. Ji skambėjo ir
būtinussav-o reikalus, tokius | ° ięiS“ laiptuko nebūtum
kaip apsūūpinimas maistu, 
apsaugojimas savo gyvybes, 
ir taip toliau. M okytyis to ne
reikia, nes instinktas yra 
Įgimtas žmogaus veiksnys. 
Jei to veiksnio nebūtų, nie
ks nestatytų namų, nesėtų 
laukų ir nesirūpintų maistu. 
Stačiai nebūtų gyvenimo.

—Maiki. aš ant to neso- 
glasnas.

—Bet ar tėvui nesinori 
pavalgyti?

—šiur. kad norisi. Paval
gyti ir išsigerti reikia kiek
vienam.

—O kas pasako, kad rei
kia?

— Nu. kam čia reiktų kie
no pasakinio? Norisi ir dac 
oi!

—Taigi norą? ir pasako, 
tėve, k.id reik:.; valgyti. Bet 
tą norą žadinu prigimtis, ki-j 
taip pasakius, instinktas. In 
stinktas veikia ne tiktai 
žmogų, bet visą gyvąjį pa
saulį. Štai prieš mano kam
bario langą šį pavasar 
strazdai pasidarė medyje 
lizdą, pridėjo kiaušinių, ii 
anądien išsirito iš jų jau
ni paukštukai. Jie dar akli, 
pasaulio dar nematę ir, ro 
dos, nieko nežino, o vis dėl
to kai tik jų motinėlė atne
ša lizdan kirmėlaitę, visi jie 
iškelia galvytes ir plačiai 
išsižioja. Na, kasgi jiems 
pasako, kad reikia žiotis?

gavęs, nebūtum nei genero 
lu užaugęs.

—Kad aš tau liuobsiu 
per kakarinę, tai tu man ne
pliaukši ko nereikia!

—Neužsigauk, tėve, nes 
aš sakau teisybę. Instinktas 
yra mums įgimtas ir jis daž
nai stumia žmogų ieškoti
sau naudos su skriauda ki
tam. Pavyzdžiu gali būti 
kad ir Zacirkos saliūno api- 
plėšims. Plėšikai gal ii- ne
norėjo ji nuskriausti; bet 
jie norėjo pasinaudoti ir to
dėl skriauda Zacirkai buvo 
neišvengiama. Nors mūsų ci
vilizacija šiandien yra jau 
tiek pažengus, kad sveikas 
žangus gafi lengvai pasida
ryti sau pragyvenimą kitu 
nešk: iau -damas, pagaliau 
dėšikavi.ną ir i&tatyma' 
baudžia, vis dėlto plėšikai 
.t iš;y k-rta. Noras pasinau
doti kito žmogaus sukurto
mis gėry bėmis yra didelis i. 
dažnai nesuvaldomas. Net ii 
Lie, kurie įstatymus leidžia, 
grobia kartais svetimą tur- 
ą. Ypač didelių vagysčių 

būna vykdant viešuosius 
laibus. Pavyzdžiui, politi-

Žalgirio laukuose.
Kai 18-to šimtmečio pa

baigoje Lietuvos valstybė 
buvo užgniaužta, kada lietu
viškos spaudos draudimo 
laikotarpiu Muravjovas de- 
kretavo. kad “Lietuva būtų 
ir tamsi ir juoda,” tada lie
tuvių tautai tepaliko tik po
ra ambasadoriškų pareigų, 
tai lietuviška malda ir dai
ra. Daina atlydėjo lietuvių 
tautą į laisvę. Malda, dar-

itikieriai, jei jie yra sukti, 
rali gauti 10 milionų dole
rių i savo kišenes. Tai yra 
iaugiau. negu plėšikai ga- 
ėjo gauti Zacirkos saliūne.

—Ai- tai tu rokuoji, kad 
visybės ant svieto nėra, o 
:a tiktai tas inkšti nas, ar 

kain tu ji vadiri?
—Taigi, kas yra. tas ir 

teisybė, tėve. Ir viskas yra 
teisybė, kas sutinka su ži
nomais faktais. Pavyzdžiui, 
yra neužginčijama teisybė, 
kad žemė sukasi apiink sau-

jos manifestacija. Mes me
keno neverčiami susirinko
me čia dainuoti ir dainų ‘ (E) Sovietuose Chruščio-
klausvtis. Gi toji daina, ne i vas jau pradedamas garbin

4 dienas viso labo žuvo 924 
__________ j asmenys. Tai Dirmą kar-
GARBINIMAS P toks d,delis žuvusi™ 

i skaičius per viena savait-

Mūsų dainose meilės ele 
mento netrūksta. Jos ir tri 
lios tėvynės meilės veidro
dis.

“ Tautos dainele, tu arai 
"iri per amžius mūsų siela 
Viena budėjai kai miltinai 
kapuos sapnavo šąli miela."

(Maironis >
Turtinga- mūsą dairu 1 »- 

hunas. Anot liaudies daine 
lės:

“Kad atdaryčiau dainų 
skrynelę 
Dainužėms išdainuoti.
Nuo Tilžės miesto ik Kara
liaučiaus
Dainužėms nudainuočiau.”

Kremliaus spalvos.
Kremliaus tironas 1940 

m. liepos mėnesį sufalsifi
kavo lietuvių tautos valią, 
lygiai kaip jis falsifikuoja 
įos istoriją bei aspiracijas. 
Kiekviera mūsų manifesta
cija, o šia didinga proga 
ypatingai, mes pabrėžiame, 
kad Kremliaus valia—ne 
pavergtos tautos ir laisvojo 
lietuvio valia. Li, pasauli, 
be Lietuvos mes niekad ne- 
nui imsime.

šio mėnesio 23 d. sueina 
ir 21 metai, kai Valstybės 
departamento paskelbtas 
šaunusis aktas, kuriuo tebe
gyvename ir kuriuo teiiesi- 
džiaugia ir laisvas ir pa
vergiąs Hetvvis. J Ai V jos ak
li pasui rke Baltijos valsty

bių okupanto "žygdarbius.” 
šį mėnesi taip pat prieš 39

. čV-bės pripažino 
airi; bes tie iure.

metus 
Bakijei 
j ie aktai tebėra galioje.

Tu aktu sukakties pro ra
musų daina teT>i 
kos už tai ženklas Amerikos 
vyriausybei ir Amerikos 
žmonėms. Tebūnie ji padė

ur.ie ir padė-

ti panašiai kaip Ieninas ir 
Stalinas ir jis pats tą kul
tą skatina. Dar daugiau, vi
sai panašiai kaip Sta
linas, jis jau pradedamas 
laikyti militariniu talentu, 
net genijum, gerokai prisi
dėjusiu prie antrojo pasau
linio kaio laimėjimu.

Čia duokime žodi pačiam 
Chruščiovui, štai 1937 m 
kalboje Chruščiovas pas
merkė visus tuo.-, kas išdrį 

pakeiti ranka prieš Sta
liną. Nikita sušuko: ". . jis 
(Stalinas) y ra vilti-, jis y ra 
švyturys vadovaująs visa: 
pažangiai žmo: ija i. Stali
nas tai mūsų vėliava. Stali
nas yra mūsų laimėjimas!"

19 metu p;ariisku -. Stali 
nui jau pasitraukus iš gv vų 
ių tarpo, Lis pat- ' ’l ruščio- 
vas savo pagarsėjusioje kal
boje 1956 m. v asario 25 d., 
20-ame partijos kongrese 
tokiais žoilžiai- kalbėjo 
apie Stalino asm' ns kultą: 

“ • ’ier.o žmegaus kultas

per
galį-

Iš minėto skaičiaus ke
liuose žuvo 509, nuskendo 
plaukiodami ir laiveliuose 
besivažinėdami 267, mirė 
dėl ivairių kitų nelaimių 
148.

Vasaros metu dar nebuvo 
tokio savaitgalio, kuriame 
tiek būtų žuvę keliuose, bet 
nėr 1956 metų Kalėdas žu
vo 706, taigi tada keliuose 
žuvo beveik 200 daugiau 
regu per šių metų liejios 
pirmąji savaitgali.

Buvau liudininku, kai 
lę. Ir taip pat neužginčija-: Londono lietuviai visą nak- 
rca teisybė yra, netteismuo-j tį, visą kelią nuo Manche- ženklas ir Chicagos ma
se Įrodyta, kad kai kurie1 sterio iki Londono daino- joiui Richard J. Dalev už, 
politikieriai ima kyšius ir mis nudainavo. Vos prieš saur.ios Lietuvių Dianos

už' savo

panieks tekį baisu pebūdi 
tik paties Stalino dėka ir ji» 
raudojo visas įmanomas 
p r iemones, palaikydamas 

asmens garbinimą.”
Kitoje vietoje: “. . .mes

kieriai sugalvoja nauja vie- vagia. Bet neteisybė, kad porą savaičių lietuviai šoke- proklamacijos paskelbimą, esame susirūpinę ir dėl
skeli, dažnai nereikalinga J yra raguotas velnias, arba, jai irgi visą kelią nuo Bosto- Brie tos padėkos visa širdi- ateities, nes matėme kaip
bot iip ii tipsia no< iš ranmi? kad pastipęs asilas gyvena ro iki Washingtono “dainų- mi jungiasi vi-i šios šventės palaipsniui augo Stalino

žėm nudainavo.” Tat tur- dalyviai. asmens kultas ir tai prisidė-
Maiki’ tinga mūsų dainų skrynelė. dėkingi A. menkai ir už jo prie visos eilės rimtų is-

................ - JAV jų kreipimų partijos princi-
5 me- puošė, partinėje demokrati-

bet jie ji tiesia, nes iš rango- kad pastipęs 
vų, kuriems pavedama toks artrą gyvenimą.
darbas atlikti, jie neretai — Džiūsta minut,--------  _ . e . .
gauna 10 nuošimčiu. Jeigu Čia jau tu pradėjai negerai. Ir kol laisvajame pasaulyje *dą palaimą, i oryt J/ 

nroiektas kainuo ia Taigi aš pasakysiu tau gud- ir ant Michigano ežero Nepriklausomybės 18=

REMEMSČ3 
CANCER’S 
SEVEN 
DSNGER 
S1GNALS

1 
2
3
4
5

6 
7

Uitose!* blesding 
or disct.srie
A cr 
tticteninj in the
breast or elsewhere i
A sore that 
does uot hcal

Change in bowel 
or bladder kaiūts 

Hoarseness or

Indigestion 
or ditf iculty
« SW«iiOWMf

Chanfetaa
wartormole

M pnr sipial lasts 
lonjer than two week$, 
go to ywr Ooctorto

lifiti
toks Pr

Čia, tėve, veikia paukščių' 100 milionų dolerių, tai po- bai. krantų skambės Birutės kai- tŲ sukakts. Mes didžiuoju- joje ir revoliucijos legalu- MKUCAR (MCE* SOGIETV
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f MOTERŲ SKYRIUS
VAIŽGANTAS

RIMAI ir NERIMAI

VARŽOSI DfcL GROŽIO

t

šitos gražuolės dalyvaus Pasaulio gražuolės rinkimuo
se. Iš kairės i dešinę, marokietė, belgė, prancūzė, suo
mė, šveicarė, norvegė, liuksemburgietė ir lebanonietė.

k
GIESME DARIUI IR GIRĖNUI

(Tęsinys)
Talka

Katra laikė kairėje po popierinę trirublę, katra aiš
kino dalyką ir visam tain patvirtinti kaišiojo atvirutę.

Klebonas pirma paėmė atvirutę, dailiai paprašė mo
teris sėstis, tylomis pasiskaitę laiškelio, pagalvojo, paėmė 
iš abiejų popierėlius ir, patarškinęs staliuke, ties viena 
ii- antra išdėjo po du sidabriniu pinigu, po pusantro ru- j 
blio.

—Gi kas tai vra, klebonėli?—balsiai sušneko Ne-•č ’
rimienė.

—Mudvi norėjot a iškilmingųjų mišių . . .—tyliai 
pridūrė Rimienė

—Suprantu—patvirtino klebonas.—Ir bus iškilmin
gosios, šviesiosios mišelės. Liepsin net žirandoli užžiebti.
Tik tos mišios turi būti sudėtinės, abiejų vienos: toks 
jūsų vaikų noras. Žiūrėkite, abudu rašo vieną laiškeli, vie
nu adresu, visus už abudu kviečia melstis. Tai taip ir 
reikia padanti . . .

Tik dabar kaimynėm pasidarė aišku, kas pirma taip Tūkstančiai akių sužiuro vakaruosna, 
buvo keista—toks nepaprastas laiško rašymo būdas. ^*es iš tenai turėjo kilti geležinis paukštis.
Dabar teatsigodo, jog jų kareiviai susitaikinę ir gudi-ūs Tartum mirštanti plas take, daužėsi kožna sirdis, 
kaip pats klebonas: štai ir namie likusius sutaikino. Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukšti

Neapsakomai prašvito abidvi. į qv,0 metu didingos žirklės kirpo erdvę,
—Na, tegu bus ir taip: vienos mišios lai bus dėkojimo Kaip siuvėja vestuvių baltą drobę . . .

Dievui už pritirtą jau jo malonę, antros—prašymo, kad Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis, 
jisai ir toliau mūsų vaikams neskustu tos savo globos I Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrobė . . .
malonės,—tarė Rimienė ir ties klebonu subraukė išver- .. , . . x.krūvele ! narsus vyrai pažvelgė į kontinentą,

J žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė—
............ . , _ . . _ . , Kraštas lygumų ii- žydinčių darželių.—ziavo tų pačiu mišių kiaušui. Meldėsi karstai ir ne vie-1 ... , , ’ , -iv i. , - * . * ., . ... , ,, . Kūnam per vandenyno platybes ne kelia skvne . . .nas ne kaito neišskyrė maldoje abiejų draugų. Moti- 1 *

nos drauge dalijo išmaldą elgetoms ties bažnyčios sprys-
ku ir abidvi nė sykio neapsiriko, užduodamos intensiją:

Melskitės už mūsų vaikus N. ir N.
Už savaitės tas pat atsikartojo.
Nuvažiuojant ir grįžtant prie senių Rimu lipo jau

nieji Nerimukai, o i Nerimus—Rimukai. Tarškėjo, kle
gėjo, švietė gražiais, dorais, draugiškais veidais ir ra

stuosius pinigus i
Rimai su Nerimais dviem dideliais vežimais nuva

mino seniu širdis.

Su šaknimis

Linksmai dabar ėjo rudens darbai. Veik nieko Ri
mai su Nerimais nedirbo skyrium. Jei kas ir reikėjo bū
tinai skyrium dirbti, tai i pavakarę vis bus katrie anks
čiau pabaigę ir savo kaimynams atbėgę padėti.

Vieni seniai beliko, kaip ir buvę, po senovei. Mie
gojo nakti. nebesižvairavo dieną, dažnai užmiršdavo sa
vo rungtynes be pabaigos. Bet vis dar niekuomet nesusi
eidavo ir nepasišnekėdavo. Nejautė nė reikalo.

0 tuo tarpu vaikai kariavo.
Pakliuvę i tą pati pulką, net Į tą pačią “rotą,” im- 

damu šiltą valgi net iš tos pačios virtuvės, ištisomis die
nomis marširuodami paskui viens antrą, o neilgai tru
kus, stovėdami tos pat mirties akivaizdoje—senovės drau
gai neilgai beatminė kvailą sodžiaus atsitikimą, kurs 
betgi tiek gražių jausmų pakeitė tiekuo negražių jaus
mų. Po kelių dienų jie jau šnekėjosi kaip geri senovės 
pažįstami, bet vis dar ne kaip broliai ir draugai.

Bet štai išleido juos žvalgais. Išėjo daug kareivių 
bet kelyje sumanė padaryti “tinklą,” išsitiesti per keli 
varstus ir taip eiti. kad visa. kas tik yra apylinkėje, Įkliū
tų i bet kurias akeles.

Rimas joja per pusvarsti nuo Nerimo ir mato, kad 
jį pasergėjo krūvelė atjojančių priešininko žvalgų. Pa 
sergėjo ir paleido didelius savo žirgus. Nerimas metės: 
šaudydamas atgal. Priešininkai jį šaudydami vijo. Ri
mui, tai matant, ūmai taip paklaiko, jog net visas nu
stėro ir širdis nustojo plakusi. Jo priešininkai nematė. 
Bet tai jam ir nerūpėjo: Po kiekvieno priešininko šūvic 
jis bailingai merkėsi ir vėl godžiai sekė, be ne pataiki 
Rimui, ar tebesėdi balne . . . Kiekvienas šūvis dūrė jam 
į širdį it iešmu.

Tai tikt keletą akimirkų. Nuraudęs, it apopleksijos 
daužtas, jis sugriežė dančiu, smarkiai, net skaudžiai pri
sispaudė prie peties gvintinj šautuvą ir tai tvirtai nutai
sė į patį pirmąjį priešininką, kurs baigė vyti Nerimą, 
jog, paleidęs šūvį, dar ir šautuvą ten link nudūrė; lyg 
ne kulką, tik iešmą būtų smeigęs. Taip buvo tikras patai
kęs, jog nė nebežiūrėjo, ar priešininkas nuvirto nuo ar
klio. Tik pasileido gintis iš užpakalio, nuolat šaudyda
mas tai iš gvintinės, tai iš revolverio.

Susiprato priešininkai pakliuvę į tarpą dviejų ug-

Kaip neregėti juodvarniai, pradėjo lėkti žinios—
Nebėr jau Dariaus ir Girėno . . .
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos, našlės,
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig toliųjų Ežerėnų . . .
Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla 
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką . . .
Ak, tą. kuri pasiaukojimu didžiu
Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia . . .
Sudužo greitaspamis laivas Į mažas skeveldras,
Bet regiu — nesudužo amžinasis žodis,
Kad Lietuva ir šių dienų giedrioj aukštybėj,
Kaip nugalinti karalienė pasirodė .. .

Stasys Santvaras

Liepos 17 d. sukanka 28 metai, kai Vokietijoje prie 
Soldino miestelio tragingai žuvo Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas, perskridę Atlantą, bet savo tikslo—Lietu
vos žemės nepasiekę.

vyko į Apia salą, kuri turi 
10 mvlių ilgio ir 7 mylias 
platumo. Kada jis priplaukė 
su laiveliu prie kranto, tai 
pamatė moterį dar jauną 
ilgais iki klubo plaukais, 
gyvai mostikuojancią, o už
pakalyje jos stovėjo jos vy
ras—biologas, profesorius 
iš Henclulu, Neecel su ilga 
baizda.

“Aš čia esu visai sulaukė
jusi motei is,” pasakė ji Ree- 
my besveikirdama jį, “aš 
nesirūpinu nei kosmetika, 
nei gi ažiomis suknėmis. Bet 
aš skinu kokoso riešutus, 
nardau jūroje beieškodama 
retų jūros augalų bei kriau
klių, valandomis sėdžiu prie 
mikrosiopo ir darau su savo 
vyiu dumblo tyrimus. Mes 
atradome 218 naujų mikro- 
augalų ir gėlių. Čia žavinga 
gyventi. Ka reiškia pasau
lį?”

Ta moteris—Diana Nee
cel. gimusi Hoover, dar 
1950 metais gyveno Los 
Angeles. Ten ji turėjo visus 

. moderniško gyvenimo pato
gumus. Ji buvo žvaigždė- 
-manekenė vienoje madų 
firmoje, kuri tiktai į Holly- 
\voodą daugiau negu 500 
modelių per metus pristaty
davo. Su biologu profesorių 
A. Neecel susipažino laive, 
kadajisiš Apia salos plaukė 
į Los Angeles, kur jis norė
jo šį bei tą mokslinėj biblio
tekoj pastudijuoti—paskai
tyti ir, be to, atiduoti savo 
leidėjui jo parašytus rank
raščius. Jie pamylėjo viens 
kitą. ir Diana nusprendė ir
gi pasidaryti Pietinės jūros 
salelės gyventoja. Jie da
bar gyvena mediniame na
me Apia saloje.

“Aš niekuomet neapgai
lestavau, kad taip pada-

JANĖ Bl OKElKiNĖ atliko Massachusetts Gene
ral ligoninėj.

Įdėmu taip pat pažymėti, 
kad Jane Budreikienė stu
dijų laikotarpyje pagimdė 
ir augina trečią sūrelį.

Sėkmės Janinai Budrei- 
kier.ei tolimesniame gy veni-

*u,

Gėrimas iš morkų ir 
spanguolių

1 svaras morkų, pusė sva
ro spanguolių, pusantros 
kvortos vandens, 3> »-4 un-

nomis ir baigė ir gavo diag- j cijos cukraus, 
ncstinių laboratorijos mok- ' Nuvalytas morkas sutar

kuoti bulvine tarka, užpilti 
'e’daneiu vandeni”. išmal

siu diplomą.
Jane Budieikienė Li.-’.u- 

voje 
nos
5^V! £ i ir pasaldinti. Galima truputi

idėti tarkuotu citrinos žieve-jai pripažino Lietines uni-
gautą bakalau-- lių. Gerai ataušinti.versitete

ro laipsnį ir priėmė į
aukštesnio laipsnio skyrių. į-----------------------------------
kurį ji, kaip minėta, sėk- Pakalbinkim draugus, pa- 
mingai ir pabaigė. Visą žistamus ir kaimynus užsisa- 
praktiką, susijusią su diag- kyti “Keleivi.” Šiemet kai- 
nostiniais mokslais, J. B. na dar tik $4.00 metams.

-•ion ” nocolmiA linai ian_; x įau, pacanvjv Juliai javf"

nam mokytojui. Kada ji su- 
į laukusi pirmo kūdikio, ji 
nenorėjusi, kad vyras jai 

i pirktų gatavą vežimėlį, bet 
! ji pati su dviem vietiniais 
gyventojais padariusi vaikų

“Sulaukėjusi” moteris
• -X

V. ČEKAUSKIENĖ-GRINKEVIČIŪTĖ

Šiomis dienomis Austrą- po savo 6 ir 7 metų dukte- 
lijos laikraščiuose pasirodė , rims. Norįs gauti šią vietą 
nepaprastas skelbimas. Jis i turi būti gamtos mylėtojas, 
buvo toks: Į Alga—8150 mėnesiui, išlai-

Jauna amerikietė moti-' kymas ir butas.” 
na, vieno biologo žmona, 10 i Tiktai du jauni mokyto-
metų kai gyvena Apia salo
je Pietinėje jūroje vienumo
je, ieško privataus mokyto

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. daug svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 12*' osl. 
kaina ........................................... $1.25

DIENOJANT. “knvsmešiu karaliau*** 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi- 
minimm. 464 nsl.. kaina.... $6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atimi
nimų antroji dalis. 592 puslaniai. 
Kaina ........................................... $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI K. Žako i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................... $5.00.

LIETUVA BUDO. 'te^no Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena pvoGra. gražia: s kietais vir

šeliais. iliustruota. 41« pasieniu, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

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

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

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

PASAULIO LTETT-VTŲ ŽINYNAS 
namošė Anicetas S:rrntis. dout'v-
bė žinių lietuviu i~ anglų kalbomis j <T TirnpĮjA
apie lietuvius visame pasnniv, ”

464 psl. Kaina ......................... $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir snredagavo Jonas Ba- 
Ivs. 472 dainos su raidomis. Ang

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

vežimėli iš medžio žievės ir mažoji lietuv a. parašė m. Gim.
butienė. J. Gimbutas J. Tingis. .T. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 r.sL. 
kaina ........................................... $5.90.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliško? pasikal

bėjimus. Kair.a .................... '5 Cnt.

MARLBORO’’GH‘S LTTKUANIAN 
SELF-TAUOTIT M. Inkienė, ge
ra? vadovėlis beturiu ka'bn? mo
kytis angliškai kalbančiam, 14'. 
psl., kair.a .............................. $1.25

DEMOKRATINTO SOCIALIZMO 
PRADAI. Popa’. iari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................. 50c.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis S-'O 
psl. Kaina.................................. $3.00.

NEMUNO SUNUi Andriaus Va’u»- 
ko romano ant?5ji dalis. 426 nr?- 
lapiai. Kaina ............................. $4.00

IJETUVTŲ LIAUDIES MENAS, o 
meninių formų plėtoiimrs-' pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

lentos, o ratukus iš me
džio. Tai buvęs didelis ma
lonumas!

“Mes jau pergyvenome 7 
taifūnus (uraganus), bet 
mūsų meilė mūsų salai ne
sumažėjo. Tiesa, aš dabar 
pasidariau kaip pusiau lau
kinė. bet mes jaučiamės čia 
taip puikiai, laisvai ir gerai. 
Šitą gyvenimą aš nepakei
siu su manekeno lieptu ir 
puošniai apsirengusių žmo
nių susibūrimas man nieko 
nebereiškia.”

Noras viską nugali

I rtimno »

jai panorėjo atsiliepti į tą 
skelbimą. Vienas iš jų—Pit 
Reemy gavo tą vietą. Jis at-

gar.do: du toje pat akimirkoje krito draugų šoblėmis su
žeistu, o du pasileido bėgti. Penktasis liko Rimo negy
vai nušautas.

Nušoko draugai nuo arklių ties sužeistaisiais, atė
mė iš jų visus ginklus ir, nė neklausydamu, kaip nelais- 
viai meldė nepribaigti jų, puolė vienas antram į glėbį. 
Rimas net pravirko iš to nervų įtempimo.

Ar bent sveikas? . . Ar nė vienas šovinys nekliuvo? 
—teiravosi, meiliai žiūrėdamas Į Nerimą.

Nerimui virptelėjo lūpos, visas paraudo ir dar sy
kį apkabino Rimą.

—Taip tu manęs gailėjai?—paklausė.
—Nė pats nenujėgiau, kaip tu man esi brangus. Pa

ties savęs nebūčiau taip pagailėjęs, kaip tavęs, drauge . ..
Abiem buvo aišku, jog gimę augę kupetoje, vienoje 

vietoje, jie suugo ir širdim, jog gyvenimo dulkės tegali
juos apčiurinti, bet ne perdirbti; jog paskutiniu laiku 

nių. Suprato ir Nerimas, jog saviškiai jį vaduoja. Atsi-! gydimas buvo dirbtinis, taip sakant, stilizuotas sulig 
grįžo, puolė ant užpuolikų. Rimas iš užpakalio; abudu tgvų jausmais.
sušuko “ura,” kirsdamu it pablūdę. Ir priešininkai išsi- (Bua daugiau)

Kai via noro ką nors pa
siekti, žmogus nugali ir di
džiausias kliūtis.

Pavyzdžiu gali būti nors 
ir Jane Budreikienė, inž.
Romo Budreikos žmona, gy
venanti W. RoNbury, Mass.

Ji Lietuvoje baigė farma 
cijos mokslą, atvykus 
Ameriką reikėjo visą gyve
nimą kurti iš naujo. Nė vie
nam naujakuriui pradžia 
nebuvo lengva. Ne rožės 
puošė ir Budreikų pirmųjų 
metu kelią šiame krašte, 
bet Janina rankų nenuleido.
Ji rūpinosi šeimos židinį 
kuo jaukesnį padaryti ir pa
didinti (šiandien jau
džiaugtis trijų gražių sūne- k*™ .......... 20 cnt.

lin prieaugliu), surasdama altorių sescly. v. Putino-My- 
laiko ir Pabaltiečių Draugi
jos vadovybėje padirbėti.

Bet jai to neužteko, ji vis 
nerimo, vis troško daugiau 
žinių iš savo pamėgto mok
slo, todėl ji pasiryžo baigti 
Simmons kolegijos “gradu- 
ate” skyrių, kurį šiomis die-

SIAURUOJU TAKE!.TU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Ameriki « lietuvių gwe- 
nimo. 178 psl-, kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBE. APIE SOVIETU 
RUSTJA. arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T-absi daug informacijų, 96 n?l. 
Kaina ...................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė .Tona? Ka-ys. la
bai daug paveiksiu. 235 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRL 
STAUS VIETTN'NKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MILŽINO PA UNKSME, Balio Sruogos trileri šk.-t istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera portje
ra, kaina...................................... $2.50

srali as netiktu t dievą?
nuomonė, įdomūs argumen-

kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė-. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00

aiškia. parodo. kaJn kertėsi visuo
menės santvaska ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

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

SUŽADUTINC. J. Titinio 15 trurnoų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Ncbelio nre-
m;ją. Kaina ............................. $2.25V ■.

ŽEM AITUS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metų 
Amerikoje parašyti vaizde’iai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ...................... . ..................50 Ct.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
piu. Kaina ................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiel-vier.a dalis do 
$2. ara visos $ dalys............ $6.00

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

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

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

ATI,AIDU PAVftSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 nsl. Kaina ............ $4.00

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

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

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

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

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

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

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

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

SENOVfiR LIETUVIŲ PINIGAI nao 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

ęriklausomybės galo 1795 metais.
’arašč Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kate* .......................................... $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
C3S E BroMhraj —i— So. Bootoo, Mato.

I
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ĮVAIRENYBĖS

Prezidentų honorarai
Bu.'ę piezidentai daug pi

nigo uždirba už savo para
ikius atsiminimus.

Prezidentas Eisenhoweris 
rengiasi rašyti savo atsimi
nimus ir dai nežinoma, kiek 
jis už juos gaus, bet žinome, 
Liek jis gavo už savo atsi-

sta! Jos gatavos sukelti 
Berlyne sumišimą pirma ne
gu ten komunistai pradės 
triukšmą kelti.

Blogai, kad įsakymas duo
da pagrindą šeimas kiršinti. 
Mat, jarne parašyta, kad ka
rininkai ir civiliai tarnauto
jai yra atsakingi už to Įsa-

ODD 
FACTI 
ABOUT 
BL°OD

mi. imus iš karo meto. Jis kymo vykdymą. Jie, pama- 
iuoe išleido 1948 metais ,^at įsakymas laužomas, 
il,£5y,CC0 egzempliorių ir tini tuoj JBltasti. O juk savo 
gavo $635,CflO. Jani buvo. inM>ną suaugusią dukterį 
į adaryta didelė nuolaida i sunklausla ru\a!d\ti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

mckts.ių žvilgsniu, nes jis 
jų tesumokėjo $158,750.

Buvęs prezidentas Tru
man už savo 1954 m. para
šytus atsiminimus g a vo 
$6C0,0C0, bet mokesčių su
mokėjo $332,000. Vis dėlto 
liko ir jam padori sumelė. 
Kiek laikraščių skaitytojų

Editor and Publisher žur
nalas paskelbė, kad Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
laikraščių išplatinama dau
giau kaip 00 milionų ekzem- 
pliorių (kopijų), tiksliai tas 
vidurkis buvo 60,293,114. 
Iš to skaičiaus vakarinėms 
laidoms tenka 38,609,403 
egzemplioriai.

Pet pereitus metus lytinių 
laidų egzempliorių skaičius 
padidėjo beveik 3G , o va
karinių tik 0.17%.

Kas išrado arabiškus 
skaičius

Skaičius I, II, III, IV, V 
ir t. t. vadiname romiškais, 
oi, 2, 3, 4, 5, 6 ir t. t. vadi
name arabiškais.

Arabiškieji skaičiai buvo

Giedanti kontrabanda

Yra toks mažesnis užu 
žvirblį paukštelis, lietuviš
kai vadinamas dagiliu, an
gliškai goldfinch. Jis gra
žiai čiulbia, todėl žmonės 
mėgsta ji pasigavę narve-,
Ivje laikyti.

Šiuo metu dėl dagilių turi 
vargo Vokietijos muitinių 
tarnautojai. Mat, tokie “iš
mokyti” dagiliai labai pa
geidaujama prekė Vakarų 
Vokietijoje ir todėl keliau
ninkai iš Olandijos į Vokie
tiją stengiasi dagilius slap
tai “prašmugeliuoti,” kad 
nereikėtų mokėti muito.

Bet bėda visako išmoki
na, yra sakoma. Ir kontra
bandininkai toki mažą 
paukštelį lengvai paslepia 
kišenėj ar rankinuke. O juk 
negi visu kišenes ar ranki
nukus išvartysi. Sumanūs 
muitininkai surado naujų 
priemonių slaptai veža
miems dagiliams surasti:. , .x T. , ..............
Jie pradeda pamėgdžioti s’ska‘t» J,s kre,p‘as‘ » zro’n!»:

—Brangioji, ar sitos sąskai
tos nebus už sukneles, kurias tu 
pirkai prieš Vestuves ?

fit MM TB KPlttt Ml?
J6 A P’MT CF BUMO HttAUfBULUFEŪF
2\ OATt.THKT IS BU> CBKJ MUŠT MUKT ?0M PIKTI IF , 
eUOD A NN R« THt MOSPiTAU (t StiTU. 8t A NMB MŪMRI30DMMJ0N m

JUOKAI
Ar taip tinka daryti?

dagilių čiulbėjimą ir, žiū-
išrasti Indijoje prieš kelis koks leng\ aukis dagi- pirnai pries ^estuves,
tūkstančius metų, bet Euro- "kinukT ?”a?.^HeniT ' ~T«P- brangusis. Juk tu
poje jų ilgai nežinojo ir raš- 1^nkjnuke' lma ir atsiliepia. . ... r . ... . 
tingi žmonės naudojosi ro-
miškais skaičiais. Bet jie, Jau *4 kontrabandininką 
kaip žinom kiekvienas, kurs Pa&auti- 
bandėme, labai nepatogūs 
skaičiavimams daryti.

Tik kai maurai (arabai) 
atsibastė iš Azijos-Afrikos 
i Europą, tada paplito ir 
arabiški skaičiai. Vakarų 
Europoje tai buvo aštunta
me ir devintame šimtmety
je ir jau po poros šimtų me
tų tie skaičiai buvo naudo
jami visų raštingų žmonių.

Karas nuogumui

JAV kariuomenės virši- 
šininkas Berlyne, aišku, yra 
vyresnio amžiaus žmogus ir 
v i s okiems “nuogumams” 
nebe taip smalsus, nes iš
leido Įsakymą, kad nė viena 
JAV kariuomenės tarnauto
ja, ar kario šeimos narė ne
gali vaikščioti už savo buto 
ribų apsivilkusi vadinamais 
bikini maudimosi kostiu
mais, ar trumpomis kelnai
tėmis (Bermuda kelnaites 
galima nešioti).

Tas padalyta, matvti, dėl 
to. kar ir vokiečiai dėl kai 
kurių “gražuolių” savo nuo- i

JUOKAI IŠ VILNIAUS 
“ŠLUOTOS”
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Džiaugsmas pro ašaras

Gavau butą naujame name.
Jaunavedžiai tik prieš porą j 

savaičių vedę. Vyras skaito 
gautus laiškus. Jų tarpe yra ir į Apsidžiaugiau. Gyvenu patogiai 

visą mėnesį. Bet štai keliuosi 
vieną rytą iš lovos ir šmukšt ko
ja tesiog Į vandenį. Tvanas. Pa- 

' sirodo. trūkęs centrinio šildy-
ne- mo vamzdis. Atėjo meistrai iš 

7-sios butų valdybos. Apžiūrė
jo. Padejavo ir išėjo. Laukiu

_________ ________________ v.. i si dėl to nepatenkintas?
idUd III UIL1I11I11\ UI IIC75UIin.U

BALFAS BIRŽELIO 
MĖNESI

Per birželio mėnesį Balfo 
centras turėjo pajamų pini
gais $7,012 ir drabužių, ava
lynės arti 1,200 svarų.

Iš minėtos sumos atsiuntė 
šie skvriai: Nevv Yorko 
$1,700, Philadelphijos $500, 
$100 ir Tampos, Fla., $60. 
no, N. J., $173.50; Detroito, 
Mich. $106, Harrisono, N. J. 
$100 ir Tampos, Fla., $60.

Be to, Los Angeles Biru- 
tietės atsiuntė $300 ir nario 
mokesčio gauta $158.

Per tą mėnesį pasiųsta 
Vasario 16-os gimnazijai 
$1,255, Saleziečių gimnazi
jai pasiųsta Balfo parama 
vasaros stovykloms $1,240 
(iš tos sumos kun. B. Sugin
to surinkta $240).

Į Vokietiją pasiųsta 8000 
svarų aprangos, atlikti for
malumai pasiųsti 57,000 
svarų pieno ir 80.000 svarų
kvietiniu miltų, 

gurno rodymo piktinosi. Bet Įvairiems asmenims pa
kart žinotumėte, kaip už tą siųsta 120 siuntinių, kurie 
įsakymą amerikietės pyk- kaštava $3,000.

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
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:

“KELEIVIS”

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

.—atsakė jaunave-—Taip
dys.—Bet ar tu nemanai, kad 
nevisai pritinka 
ungurio sumokėti už tą masalą, nos. lubų tinkas po truputi kren

ta ant galvos. Taip tęsiasi penk-

dar ateinant ir skaičiuoju ne 
reikalauti iš ' dienas, o mėnesius. Mirksta sie-

kuriuo jis buvo pagautas?
* » *

Stebuklas muitinėje

Senyva moteris San Francis- 
co muitinėj. Inspektorius klau-, 
šia, kas yra butelyje, kurį ji tu
ri lagamine?

—Šventintas vanduo,—ji ra
miai atsako airišku akcentu.

Inspektorius atkimšo butelį ir 
truputį paragavęs sušuko:

—Dėl Dievo meilės! Tai ai
riška degtinė.

—Tegu bus pagarbinti visi 
šventieji.—sušuko ir moteris.— 
tai stebuklas!—lyg labai nuste
busi kalbėjo ir rankomis mosi
kavo moteriškė.

* * *
Kodėl negelbėjo?

Į upę šoko žmogus, norėjo 
nusiskandinti.

Čia pat ant kranto sėdėjo 
meškeriotojas. Jis. pamatęs 
žmogų įkritusį į vandenį, šoko 
jo gelbėti ir ištraukė jį iš van
dens. Bet paėjęs į šalį tas žmo
gus įlipo į medį ir pasikorė.

Meškeriotojas tą matė, bet 
nieko nedarė.

Kai apie tai sužinojo policija, 
ji pradėjo klausinėti ir meške
riotoją :

—Tu sėdėjai ir nematei, kad 
žmogus kariasi ?

—Mačiau,—kalbėjo meške
riotojas,—juk aš jį ištraukau 
iš vandens.

—Gerai,—spyrė jį policija.— 
kodės negelbėjai jo, kai jis įli
po į medį?

—Aš maniau, kad jis nori iš
sidžiovinti.

♦ ♦ *

A teisybė?
—Ar teisybė, kad Sovietų 

"rojuje” dantis traukia pro 
nosį ?

—Gali būt, nes ten kiekvienas 
| bijosi burną atverti.

tas mėnuo. Dabar nebežinau— 
verkti ar juoktis. . .

J. Makauskas
Kaunas

Skaitytojų patarimai
Nusipirkęs dėžutę batų tepa

lo, nepamiršk nusipirkti dar 
kirvį, plaktuką, atsuktuvą ir 
ylą. Su šiais prietaisais ją tik
rai atidarysi.

P. Pranskus
Alytaus rajonas

BROLIAI, romanas, parašė 
Alė Rūta, 319 psl., išlei
do Nidos Knygų Klubas 
(1-2 Ladbroke Gardens, 
Lordon, W 11, Gr. Bri- 
tain), kaina nariams— 
minkštais viršeliais $1., 
kietais — $1.50, nena- 
riams: minkštais virše
liais S 1.50, kietais <2.00.

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

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų skatytoių,
miršti parašyti ir senąjį. 
Šant naująjj adresą neuž- 
kurie keičia adresą, prane-

NAUJAUSIOS KNYGOS

sakė: “Kam jūs atleisite nuodėmes, 
tam jos bus atleistos; ir kam jūs su
laikysite nuodėmes, tam jos bus su
laikytos.” Bet nė žodžio nėra pasaky
ta kad kas nors t-ri išpažinti nuodė
mes mokytiniams. Ir šitas tekstas 
nvkaloa apie atleidiina nuodėmių pa- 
ski.te.ua asiaeiii.ns. ir niekur nėra 

arašyta. kad mokytiniai kada įtars 
vartojo tokių galybj ir atieiduiėda o 
nuodėmes. Sakydamas j savo mokyti
nius, “Kam jūs atleisite nuodėmes, 
ta.a jos bus atleisto.-.”, Jėzus reiškė,
• ai se na...i de/iškų. ik.’ėpiinn, jo 
it.o vtii.iai galės teisinosi tš iiš/.tnti 
U kios nuodėmės bus ir kokios ne
bus atlėkto., ir ta mokytiniai pada
lė. 1 Jono 5:10, 1" Apaštalas jonas 
rašo anie '“suodėm? mirčiai”, ir jis 
tašo už taip nusidėjusi.-s nėra verta 
mels is. Jokūbas ir sako kad jfeisu 
bro.is “nuklystu nuo tiesos, ir kas 
ji uįrr-jiir.tj, tas . . . išgelbės jo 
- ielų nuo mirties.” ,Jok. 5:19, 20j 
Povilas tašo apie nuodėmę, ir sako 
i-.ad tas, ku is tokiu būdu nusidedt, 
e i;;a . t,i atnaujintas atgailai. 

(Žyd Jis taipogi sako kad
eigų las : avo noru nusideda, tai 
au toki nebegalima pagydyti. (Žyd. 
i0:2d) Toks moky Lin ų nutari.nas 
pie atk-i'tinas ir neatleistinas auo- 

dėres y: r. parašytas jųjų raštuose, 
ir <’.e to ’ehovos Dieve pripažinta-- ir 
a.’ pa inkames. Ir tą Jėzus reiškė, 

'- o net pasuke į savo moky.inius, 
kaip parašyta Mato 18:13: “Ką tik 

ū.- u iši'e ie~,':c, ius suriš'a uan- 
gu>e, ir l ų at išite žemėje, bus at
rišta ir dangoje.’

(Bus daugiau)
( Skelbia: L. B. S. A.

3954 E. 41st St, Cleveland 3. Ohio 
Mes turime pasiskaitymui lapeliu,

j (Tracts, paskaitos iš Šv. Rašto) ir 
otsiųsi-ne nemokamai šitas knygu-

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- us^Sk^ykit mums?
mTTTT s nm a m a tn i _ i Fli-»voTUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

Keleivio administracijoje: 
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pratrara.

Todėl ir jūs būkite gatavi ir jau
skite, nes žmogaus Sūnus ateis ne
tikėtoje valandoje.

Jieškojimai
Ieš' au Jorą EŽERSKJ, kadaise gy
veno Aurora. 111., meldžiu atsilieo- 
ti, arba žinantieji apie jj prašom 
man pranešti, už ką būsiu labai dė
kingas.

Alex Zvirgzdin 
P. O. Box 404 
Richfield Springs, N. Y.

Gerbiamoji redakcija,
Ne kartą skaičiau “Keleivy

je” apie Lietuvoje esantį komu
nistų pataikūną R. šarmaitį. Jis 
nešioja “titulus”: partijos isto
rikas, partijos ideologas, ar pa
našiai.

Taigi. Romas šarmaitis, apie 
53 metų amžiaus, kilęs iš Žū
klių kaimo, Ukmergės aps. Var
gais negalais ir dar blogai bai
gęs 4 klases gimnazijos, aukšto s :2-C, ir Morkaus 2:3-10 ir taipogi

T ' Luko 5:18-24. Ir Luko 7:48 yra patino Lietuvoje negavo, o dirb- ,

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

KLAUSIMAS IR ATSAKYMAS
l

Jėzus atleido nuodėmes stabo iš-♦ le —»»■>■■■> L*»»arv Ua4..ufvmvj, r»«»«yr pamnTva
9:2-0, ir Morkaus 2:3-10

ti tai ne tokiam 
Todėl persisamdė maskvinėms 
pogrindžio žiurkėms dar nepri
klausomoje Lietuvoje. Su kitais 
nepilnamečiais pateko už gro
tų. Kiti padavė prašymus pasi
gailėti ir buvo išleisti. “Ideolo
gas” Romas užsispyręs atliko 
nustatytą bausmę.

Bemoksliai, Maskvos batus 
laižydami, gali dabar aukštai iš
kilti.

W. Bryling
Baltimore, Md.

rašvta kad .Jėzus atleido nuodėmes 
mokytam”, nusidėjusiai moteriškei. Užrašai te

paduoda šiuos du atsitikimu, kur
Jėzus atleido nuodėmes ir neviename 
atsitikime nebuvo reikalaujama kad 
nusidėjėlis išpažintų savo nuodėmes. 
Po prisikėlimo iš numirusių Jėzus 
kalbėjo i vienuoliką savo mokytinių 
(Tomo tuomet nebuvo su jais) ir pa-

ARGENTINOS
LIETUVIAI

I
11961t

Ieškau savo švogerio ALBINO ŽY- 
GAUS. Jis gyveno Montrealy.i, Ka
nadoj, e paskui išsikėlė kur nors 
kitur Kanadoje. Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar j) žinantieji rašykite:

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

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražų j j CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo-

*
»*»
*i»*»*

COSMOS TRAVEL BUREAU 

Skelbia
m. EKSKURSIJĄ 
I LIETUVĄ

apžiūrėk miestus— 
Aplankyk gimines

i Specialinės grupinės kelionės*
t ruošiamos lėktuvais ar laivais*

MESKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar
namyje-
Šeimininkai užtikrina gražią 
ir ramią aplinką * erdvios, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerą 
ir sveiką iki soties maistą * Ma
lonų pat ar na v m ą * Pavakarėlių* 
su programėlėmis vaikams ir lu 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

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

S. M. LŪŠYS 
C o Vilią “MEŠKA”

42 Beach St.,
Monument Beach 
Cape Cod, Mass.

Jei gyvensi Šiauliuose ir tau 
sugedo laikrodukas, neik į laik
rodžių dirbtuvę, o taisyk jį pats. 
Pataisysi—tavo laimę, sugadin
si—pats kaltas. Užtat jo tau 
nesugadins, kaip remonto dirb
tuvėje Gegužės 1-sios katvėje.

J. Ramutis
Šiauliai

Siūlome premijuoti statybi
ninkus, pastačiusius mūsų na
mus už dvi naujoves: 1) kadan
gi dūmai iš krosnių eina ne pro 
kaminus, bet pro langus, tai ant 
kaminų galės sėkmingai susi
sukti lizdus ir išauginti vaiku
čius gandrai; 2) statybininkai 
nutarė, kad elektros šviesa tik 
trukdo žmonėms ramiai miego
ti. todėl jos visai neįvedė. Mes 
iš tiesų miegame labai ramiai 
ir esame šiais patobulinimais 
labai patenkinti.
Naujo KMS-I namo gyventojai 
Kazlų Ruda

Pardavėjo malda
Drauge raikooperatyvo valdy

tojau, kursai esi arčiau rajono 
valdžios ir todėl daug gali, tei
kis apginti mane nuo revizo
riaus žabangų dabar ir baisioje 
revizijos valandoje, idant nebū
tų mano sukčiavimams amen.

Atkelta iš 4 psL 
gelis, dirbąs Swift skerdy
kloje.

Užėję į “Nemuno” Drau
giją radome nemažai lietu
vių. Visi nuoširdūs, draugiš
ki, vaišingi.

Sutikau ir Stalino saulės 
mėgėjų, bet čia Argentinoje 
jie atrodo kultūringesni, ne 
tokie akyplėšos, kaip tos 
pačios ‘“vieros” žmonės
Urugvajuje.

M. Krasinskas

ŽALGIRIO MOSIS

*
Vietų skaičius ribotas 5 Siųskite dovanų siunti* 

Įreikia Rezervuotis is anksto^ nju> giminėms i Lietuvą,
: iMes taip pat padedam atke- * kvieskite gimines ii Lietu**
junti jūsų giminėm iš t SSR 5 ’°» "oolat mUm .pagyveni- 

r----------------------------------------------* mui ar vizitui Amerikoje,
E SMULKESNIU ir pilnesmv * važiuokite aplankyti gimi- I INFORMACIJŲ * , . .

4 rąžykite ar skambinkite > I1CS L.1CIUVOJC Į>€T 
.ot? To<vn dvdi? a v*COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine. »

45 West 45th Street
New York 36, N Y. 
Tel. Clrcle 5-7711

SENIAUSIAS IR LABIAUSIAI J 
į PATIKIMAS kelionių biuras ųsaKmrrTmrmrrmmr

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Neturintieji laiko storų kny
gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvykį skaityti 
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

“Keleivis” išleido istori
jos daktarės Vandos Sruo
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”.

Knygelės kaina 50 centų.

Vedybos
Ieškau menfinų ar moterį apie 60 
metų ar jaunesnę be vaikų vedybų 
tikslu. Aš esu 60 metu, turiu dviejus 
namus, daugiau žinių duosiu per 
laišką. Prašau raiyti adresų:

Mr. Joe Brazaitis 
2515 Waverly 
East St. Louis, III.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, audėją 

(autinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtaa aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMI, 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEIJECLAMA ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ik 
gižios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 Weit 30tb Street, Nevv York 1, N. Y.

ski.te.ua
ski.te.ua


Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 28, Liepos 12, 1961

Visiems verta žinoti

Vietines žinios i Tik nepilnos 3 savaitės 
beliko iki Lietuv ių Darbi-

Balio vajus pratęstas Jie jau aukojo

Gerai atsiliepė apie 1. 
Vasyliuno koncertą

Sl’.igūno, turinčio So. Bosto
ne L gatvėj užeigą ir Ūke
lių krautuvę, žmona. Yelio-

Sveikino iš Cape Cod

Keleivio redaktorius gavo

PARDUODAMI BALDAI
Pigiai aardu< darni 1 ki.n narių pa- 

: uevvti Ii; .ai -tuma pi’kti ir u. !-

Birželio ž . . nu.lrU I --

1 ninku Draugijos 21 kuopos kai L Lio ius . 
gegužinės, kuri, kaip jau kun. V. m. \ ol.ovz. .

: a.jo iš Žemaitijos, Pa- Osteiville Manor (Cape
; i es \a sotaus.

Kadangi daug Balfo bi
čiulių šiuo metu išvažiavo 
atostogų, tai piniginis vajus 
pratęsiamas iki š. m. rug- 
piūčic 1 d., kad kiekvienas 
galėtu savo auką .atiduoti. 
NeLkiiiie nė vienas savo do
snios lankos artimui neiš
tiesė.

Zuitas pi įima Komiteto 
iidi’-.irk’s Vaičiai-
tis, J i. E.»oailway, Lo. Bo
stone.

Per klaidą praleistas

žinoma, bus liepos 30 d. 
Bernice Claire sodyboje 
North Eastor.e.

Vieta iabai graži, miškasBalfo skyriui pradėjo?
vykdyti pii igini vaju, bei,.. . ... ..
aiiksudu i.asKdbiuju/ au. lej. nori sėdėk spygliuočių 

* - Į pavėsy je. Kas mėgsta šokti, 
tiems via didelė salė. O kad

anistas Vytei:.s Va. - a- 
Cambridge s.;... 
tą, kuriame buvo atlik:: Co- 
relli, Vr. aidi ir Ra.i . ū-

p. i imšos Komiteto 
dėmesiui

Cod) liepo- 4 d. rašytą laiš
ką su sveikinimais, kuriuos 
siunčia Alė ii- Stasys Sant
varai. Zuzana
Margareta

aplinkui, nori kepinkis sau- ri^h
‘Tilot laikrašti- nei os

ra.s. K:eip i.< 
Bo ’.aj.e 
.-..S -l>..

. il , i»ay, S .
<xU . . i C V.

Dl Bt l AJ MOTAI

4 lamlaiiu ir :i kari*, a. i, lutai Se 
aliejumi.

rojo :

Fo $15: A. ir J. Januške- 
\ iriai ir L. Bendruomenės 
apylinkė.

Fo $10: Inž. A. Fasys. 
inž. J. Gimbutai, dr. A. Kri 
siukėnas, Fr. Lembeitas. A. 
Matjoška. K. Balta. SLA 
365 ku., Tėvynės Mvktojų 
Dr-jos kuopa. G. ir A. Sta- 
pulioniai.

Fo $5: J. Kačinskas, inž. 
J. Kriščiukaitis, J. Bratėnie- 
nė. J. Ulpienė. F. Kirša. dr.

Praeitame numery Balfo B. Baškys, S. Griežė-Jurge- 
skyriaus išspausdintoj pa- levičius, inž. A. Skudžins- 
dėkoj per neapsižiūrėjimų kas.
išleista Vytauto Abraičio, Nikolskis Sx.5O, irz. J. 
Balio direktoriaus, pavardė, Kuodis $2. 
kuriam reikšta padėka už Komitetas taria ačiū au- 
pasakytą kalba, l’ž neapsi- Rojusiems ir laukia kitų bo- 
žiūiėjimą atsipi-ašome. stoniškiu aukos.

KELIONĖ.-, REPORTAŽAS

keliauninkus\ itiia 

įspūdžius;

Pa>igiruęs žirgą liepos pirmą dieną ankstų rylą išaundėjuu

bus gausus baras ir užkan
džiu. nera ko ir aiškinti.

Vaikams atskirai via vi
sokių Įrengimų, todėl ir ma
žieji gegužinėj tuiės daug 
malonumo.

Lietuvių Drabininkų Dr- 
ja dirba kultūrini darbą, 

sielotasi Lietuvos ateitimi, 
todėl jos darbas visų remti
nas. Dalyvaukime jos gegu
žinėje liepos 30 d. Bernice 
Claire sodyboje prie North 
Eastono.

Choro padėka

d. recenzuodamas : • n- 
ceitą, labai t igia 
liepė apie 1 Va; t ik. a. g 

taipgi ir apie kitus du , ro- 
gramos atlikę Jus.

Bostono Lietuvių Mišrus
Choras, kuriam vadovauja 
komu. Julius Gaidelis, 1960 
-19ol metų. darbo sezoną 
įtaisė ir išsiskirstė vasaros
atostogų, 

i ,. ‘ . ...
Į ls svarbesniu šio sezono 
i darbu—choro dalvvavimas

atsiuntė s.taip sutašęs savo Kelionės H-oje Dainų šventėje Chi
cagoje—pilnai pasisekė.

Jes i r ." us, aš i vakartis. Jūs į < ape Cod. aš i Niagarą.
Jūs taškotės vmdenėiyje, kaip kūjagalviai, bei pursliukai ma

žučiukai.
Alane sriaunūs pylė vaivorykštėm išdabinę, 
šimtą moki'., kas Įrodys jog netiesa!

Ką kalbėti apie kelią.—jis ir ilgas ir platus.
Nepamirškim dar pridėti—sumokėjau du muitus.
Bet ką aš ten regėjau neatiduočiau už šimtus: 
čia. ir Nehru ir Chruščiovas, Diefenbaker-Eizenhou er; Eizbie- 

tukė su Pilypu mirkė kojas susisėdę ratuku. 
Nuvažiavę Niagaron, apžiūrėję kritimus, nusileiskit apačion.

pasikeitę batukus.
Kas nešioja akuliorius, prisiriškite tvirtai,
Ae.- pasiekus Huricaną bus menki juokai.

Kai išly.-ite is olos. nepameskite galvos:— 
čia tuoj bokštas ko aukščiausias,
Iš jo vaizdas—ką sakyt—reik pačiam jj pamatyt!

Nepamir.-kit ir mergeles, kuri supas ant bangų:
Jos glėby j pabūt man. seniui, buvo taip smagu, smagu . . .

Stagrius

Mi- ė c« *Z>. z. ’ ti : ...

d. r.I iepos 
i'aunvtt - ' t'!’ ' i : J.

Bostone, šildo ni aneju.r.i, .a-iriin- 
. a.i.l^ne, pasiekti leleioau A.\ ©-5114

A I... ____o_____ Michelsonienė,
Keleivio redakcijoj via jrarija ir Juozas Kapoeiai. 

■etas užklausimų su ilgo-4 *• . ' ' - ~
nais komentarais, kaip sto
vi atsiskaitvmo reikalas su
dailininku Petru Kim.-a už 
iš io nupirktą ir Bostono 
neno muziejui padovanotą! „ 

"? rtoją
Butu erai. iri Komitetas!

Atvažiavo inžinierius 
Vyt. Sirutavičius

Inž. Vytautas Sirutavi- 
čius. gyvenantis Detroite, su
d' i»m dukromis atvažiavo 
• So. Bostoną pas savo tė-aai kmtu viv ai, kaip atsi-i ' 2,V " u;

vvkria ir kiek j ' “ Paviešėti. Žada pabūti

kar lieka atsiskait.. -i. i es 
•. a t'iu veikalui aukojusių j 
. m i i i. kurie įioitlu žinoti.!

i porą savaičių.

GERIAUSIA LOVANA

»1. 4
<-ivaą. a. oa asmeniškai ST E. Broad- 
»ay. So. Bvsl ' . Ii' i ta d\ ka.'ba
riai pa' ieni:, ''..-. Bu a1 arti jo , 
vieną bu.ą panii.a nuomoti su bai- 
cair.

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

Tek: A V 8-4114 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estai e Brokeriai

Nai.iu. farmų ir bū.nių pardbvų- 
mas. pa kr>hj : o ui"n>ni '- • i'''kia
:ipUi »'i!a i in.-•:t;<i *-» ra-,' ;, fal-
<l>i h*'i au’o'i,',hil ų nu" To!i>i iš- 
icskoji .ms traisiui ar kitai nelai- 
i.n-i ištikus.Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, ’ 
kad geriausia dovana bus i 
šios knygos:

METINIS ATIIENiSO PIKNIKAS
ŠĮ SEKMADIENI, LIEPOS 16 D., 1951

RENGIA
A M ERIKOS LEGIONO 

STEPONO DARIAUS POSTAS Nr 317

ROMUVOS PARKE. BROCKTONE
Claremont Avenue

• Stepo o l 'ari.v.:z i: Stasio Girėno atminties pa- 
gei bi.no apeigos

• i»ai: . g. Bostono Lietuvių Aiisrus Choras, vado
vauja na.- mu Ako >:omp. Juliaus Gaidelio 

Linkimas gražuolės "Miss Darius Post”
' i o- ■ oe .Vilti. orkestrą-

ai - Geras maistas—Gaivūs gėrimai 
KETI Kl !ŽA\LO< !. •IMk.IIMAS DOVANOS

—S. Iki! •' >Kirta $2->; Antra—$10 skirta
. Ik»".•= - 'i, St. Deivi, -ter; Trečiu—butelis Shen-

ley; Ketvirta — uėžė a!;,.;-.

I>u>ai išeina nui. S«». Lietuvių Piliečių Uraugijos—
3HS Vest llroad'A. y. > • Bostone 1-mą valandą dieną, 

kelionė ten ir atg «l — >1.00. Įžanga — 50 t^ntų 
OSeOS!9GiOGOQOO^'S>3COSi9!XGCue<

• -

šia proga norime išreikšti 
iš namų. viešą padėką So. Bostono!

Lietuvių Filiečių Draugijos Į l’irr.’a do\ 
direktorių tarybai už $50.00 C. 1. Ci« n 
auką kelionės išlaidoms 
dengti.

Taip pat Vladui Jakima
vičiui Brocktone ir Povilui 
Čekaičiui M i ddleborough
įiv cavanni-ičlrac

aukas tam pačiam tikslui.
Reiškiame padėką ir vi

siems tiems, kurie praėjusio 
sezono metu choro veiklai 
parodė pritarimo ir sutei
kė moralinės paramos daly
vaudami mūsų parengimuo
se.

Choro Valdyba

Vieni baigia, kiti pradeda

y*
a

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

UM Bandomis 105.7 me^actklų 
Iš WEOX, Uraminuham. Mass.

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

S^»-< C - < -«23e>- t C'-cSr

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

c. . Mt. Programa Naujoj Anglijoj
Stepono Kaino Lietuva ~ stotieg WLYN, 1360 ki-

budo”, kaina $5.50 
Kipro Bielinio 

jant”. kaina $6.00.

lociklų, veikia sekmadie- 
Dieno- nįajs nuo 1:30 iki 2 vai. die

ną. Perduodama: Vėliausių
Kipro Bielinio ‘ Penktieji pasaulinių žinių santrauka 

metai”, kaina $6.00. jr komentarai, muzika, dai-
Ja:< galite gauti ir Kelei- nos ir Magdutės pasaka.

' Biznio reikalais kreiptis jvio administ’acijoje:
♦Ctfi Brirtd\vnv.

So. Boston 27, Mass.

A '.U U '1 \l OI..\ 1 BI.I..-U Al
I -Seiniški uau

i S--"*-1 kamb. k 
] i' » x :unz.
Į rožių krūu > . 1 
i buso. 2 mi 
i • nyvia. 

r pradži.

imu 3 butų 
. klypa 

•iiJinės tvora, 40 
EfiisvrayI.ub.

i-.t- a-t • !’• a'-itlėjlliM,
!>!•„ is iki Kataliku aukš.

. Kai :a <2 J.50O.

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

Apžiūrėt i
K. N. 
š? E-. i!:oa«!\va.' , 

So. Bo- .n 27. Aia.

-ikarus. Rašyti;

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

I

Valandos: 2—4 ir 6—S _ i 
j Sekmadieniais ir šventadieniais • 
• pagal susitarimą i
i — _ . .. — •

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Peter Maksvytis j
Carpenter & Builder 
925 E= Fourth St_

So. Boston1
■
Į Atlieku visus pataisymo, remon- t 
| to ir projektavimo darbus iš lau- • 
j ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
; biznio pastatų, pagal JTisų reika- Į 
| lavimą. šaukite visados iki 9 va- • 
• landų vakaro.

K The Apothecary
LIETI VISKĄ TIKRA VAISTINE

Parduodi?p.;e tiktai \aistus, išpildome gydytojų re 

’I ceptus ir turime \i.-js gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broaduay. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

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

J Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

j Dr. J. C. Seymour j
(LANDŽIUS)

Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304 ,

Dengiame Stogus į

• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas J
I Vartoja vėliausios konstrukcijos {
»»t
« VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8 ’
J 534 BROAOtVAY

SOUTH BOSTON. MASS. »

X RA Y aparatą 
pritaiko akinius

i
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOMAntanas Matjoška su šei- į 
ma grižo, savaitę atostoga- j 
vęs Bangos vasarinėje, o 
Antanas ir Ona Vileniškiai 
savaitę praleido Jansonų 
Audronėje.

Mūsu bičiulis Stasvs G rie-c •>
žė-Jurgele vičius su sūnų 
Algimantu, pasikinkę “ge
ležini bėri,” per liepos 4-sios 
savaitgali pasileido i šiau
rės rytus, pasiekė Niagara 
Falls, N. Y., ten aplankė gi- 

J.? Į minės, užsuko į Kanadą, 
pavendi avojo po pasauli ir 
-veiki grižo namo.

tLAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ JM 
KULTŪRINĖ R ADIJO PROGRAMA f;

f.
ei

Traas-Atlantic Travel Service, Ine.
Bilietui lėktuvais ir laivais, pat lipina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAI SiA SIUNTINIŲ PERSU N I I5I0 ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
390 V est Bro-cUny. So. IKISTON 27. Mass., Te!. AN 8-8761 

Per>iunč’2ne Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Tš avaiyr.ės. tneduagų. maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ii SSSR *r. ::*ą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sarasa ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jum.-, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

JSTMGA LIETUVIAK <. KREIPKITĖS LIFTUVI#KAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad musu įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nno 0 iki 7 v»l. vak., ketvirtadieniais
• vaL ryto iki 7 vaL vak. ir ieitadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų* 

VKDftJAS: JONAS ADOMONIS

Svečias iš Kanados

Praeitą savaitę Bostone 
lankėsi Mikas ir Elena T’ui- 
ir los. gyvenantieji Simcoe. 
rint. Kanadoje. Jie atvvko 
• ia -avo brolio -Jono T linv- 
tos r . lankyli. J a »»roga sve
čias būvu atsilankęs ir mū
sų istaigojė, nusipirko dr. 
Sruogienės Lietuvos istori
ją ir kitu knyvų ir paliko 
Maiklui su Tėvų dovanų net 
$5.50.

Mikas Tuiryla Lietuvoje 
dirbo koopeiatyvuose, pas
kutiniuoju prieš iš\ ažiavi- 
mą i Kanadą metu jis Rokiš
kio rajone vadovavo linų 
supirkimui. Atvykęs i Kana
dą M. Tuinyla po kurio lai
ko tapo viešbučio savinin-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETU VALDOMAS SRITIS

Kviečiam: vi. u.; naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos

» t ♦ «
J Taisome, šingeliuojame. den- ♦
J giame aliuminijum ir dažo- t 
» me iš lauko sienas. J

Free Estimates
ŠAUKTI Pri 5 VAL. VAKARO J 

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

• TELEFONAS AN 8-2805

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

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

5 Turime ps 'rinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigin
antis kainomis. Gavom? au.-tri5kų deimantinių stiklui piauti 
riežtuku :.r.o .81.65 už š'u’-a. Šiurpiame su Inturisto leidimu.

’• Siuntiniai nueina per 4—6 savaites>

General Parcel & Travel Co., !nc.
359 W. Broadvvay, So. Boaton, Mass. Tel. AN 8-5040

Apsidrausk
J NUO IJGŲ IR NELAIMIŲ j
• i
J Draudžiame nuo polio, viso- •

OPTOMETRISTAI
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki R vakaro
t Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADNVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

■

!

įstaiga atd'ir <;
Kasdien 9 A M. • 6 P. M. 
'eštadirni:e«. s A. M. - : j‘. At

ku, o ji pardavęs nusipirko i 
dideli tabako ūki garsiaja
me tabako rajone—Delhi- 
-Tillsonburg-Simcoe, Onta
rio provincijoj.

TAGF'Ik DAUG $> $ $ 5 jGSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėt1:e. .-rą, : .a ! : aliejaus pečių (burnerį) visiš
ka: ::en; visoii.is k ' n».vinis ir Zi5g.il. aliejaus tanku

L2 SPECiAI iNĘ KAINĄ $,275.00

rir.iUAl SI AS ALIEJUS Kl Kl I 
H CENTŲ VŽ GALIONĄ

24 Va’anc’ų nemokamas aliejaus pečių 

a:avimas visiems mūsų reguliariš- 
l iems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Naktį. Sekmadieninis ir šven- - Yf
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šiito oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš
pagrindų.

NEMOKAMAS (KAINAVIMAS

Jkiu kitokių ligų ir nuo nelai- {
1 mių (ugnis, audra ir kt.) . . }
I Visais insurance reikalais } ’ 
’ kreiptis:

BRONIS KONTRIM
J u tire of thePeace.

t 
< 
t 
«

-Constable •
598 E. Eroaduav i

Su. Boston 27, Mass.
{ iel. AN 8-17G1 ir AN 8-2483 »

Dažau ir Taisau •
• Namus iš lauko ir viduje 
- l.iptlau popierius ir taisau 4

viską, ką paiuisyii reikia. 
Naudoju • is geriausią

e medžiagą.

t JONAS STARINSKAS 
220 Spa m hill Ate. 
Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854 rTTTrT+''.+tT-t"frTT?VrffTTT9' 
^rTrrxxTnxrrnxTxx3cxnr

S Charles J. Kay j
I

• Plumbing—Heating—Gas—Oil 
’ | Gazn žilintą permainyti $275 k

LI ETŲ VIS

Telefonas: CO 5-5839

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BRO A I)WA Y 
South Boston. Mass. 

Office Tel. A.N 8-0918

Ketvirtis & Co.
— IEM ELEKS—

Lnik rodžiai-Rei mantai
Papuošalai

5 Elektros Prietaisai
J iiūj.eaLiigai taisome laikrodžius, 
» žiedus, pspuošaius

I 379 W. BROADVVAY
SOI TH BOSTON 

Tel AN 8-4649
|

f 12 MT. VERNON STREET

• DORCHESTER 25, MASS. Į'TMinmiiinmiuJ

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
K28 EAST FROAinVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4118

Benjamin Moore Pažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plomberiams 
Visokie geležies daiktai

t

Zi5g.il



