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Karas Tunise Nutaria Baigti,
Svarstoma Pasekmės

Kongresas Jau Svarsto 
Senųjų Žmonių Gydymą

Iš Mažos Kibirkšties Suliepsnojo Trumpas, Bet Piktas 
Karas Tarp Tuniso ir Prancūzijos; Po 5 Dienų Karas 

Aprimo, Bet Taikos Atstatymas Užims Ilgą Lai
ką; Jungtinės Tautos Prisidėjo Prie Taikos.

Kongresas Pradeda Svarstyti Draudimą Ligoje Senų Žmo
nių; Prezidentas Remia Senų Žmonių Gydymą ii 

Senatvės Pensijų Fondų; Įstatymo Svarstymas 
Sukėlė Į Kojas Visus Priešininkus.

I

pat pradėtų derybas dėl ba
zės patuštinimo.

Padėtis Tunise po mažojo 
karo yra dar nepaaiškėjusį. 
JT generalinis sekretorius 
išvyko i Tunisą vietoje su
sipažinti su padėtimi, Tuni
so prezidentas Burgiba jau 
kelia sparnus trauktis iš Va
karų stovyklos, jei ne i ry
tų, tai bent į neutralią dik
tatoriaus Nasserio stovyk
lą. Diplomatniai santykiai 
tarp Tuniso ir Egipto atnau
jinami ir kalbama, kad Tu
nise pradės spiestis savano
riai iš arabų kraštų karui 
prieš prancūzus.

Šį pirmadienį Arabų Ly
gos valstybės susirinko po
sėdžio ir svarstys kokią pa
galbą jos gali sukelti Tuni- 
sui jo kovoje prieš Prancū
ziją ir Alžerijos maištinin
kams tam pačiam tikslui.

Sovietai Įveda Dar
Daugiau Kontroles

—
Sovietų vyriausybė nuta

rė įvesti naujas kontrolės 
komisijas, kurios prižiūrėtų, 
kad įvairių Įmonių vedėjai 
neapgaudinėtų vyriausybės 
savo klaidingais praneši
mais apie gamybos pasieki
mus. Mat, pasirodė, kad vi
sokie biurokratai siunčia 
valdžiai “ružavus” praneši
mus apie plano išpildymą ir 
pe,pildymą, nors tikrumoje 
tokių didelių laimėjimų nė
ra. Naujos kontrolės komisi
jos turės prižiūrėti, kad ga
mybos statistika nebūtų ap
gaulinga.

Sovietų ūkyje jau ir taip 
yra kontroleris ant kontro
lieriaus, bet. pasirodo, kad 
tos kontrolės dar per mažai, 
todėl duodama darbo nau
jiems kontrolieriams, kurie 
nieko negamins, bet žiūrės, 
kad kiti nemeluotų apie sa
vo gamybą.

Vokiečiai Stiprins 
Savo Kariuomenę

Vakaių Vokietija rengia
si žymiai sustiprinti savo 
karo pajėgas, bet tas būsią 
daroma tiktai po rinkimų 
rtigsėjo mėnesį.

Kalbama, kad Vokietijos 
karių karo tarnyba bus pra
tęsta iki 18 mėnesių (da
bar pašauktieji tarnauja 12 
mėnesių). Kalbama ir apie 
kitokius kariuomenės ir ki
tų karo pajėgų sustiprini
mo.

Dėl Vokietijos ginklavi
mosi Sovietų Rusija dau
giausiai triukšmo ii* kelia. 
Rusai dar neužmiršo, ką 
vokiečių armija buvo pasie-

Praeitą trečiadieni neti
kėtai kilo karas Tunise tarp 
Prancūzijos ir Tuniso. Ka
ro priežastis buvo ta, kad 
1 uniso kariuomenė apgulė 
prancūzų karo laivyno ba
zę Bizertoje, siauriniame 
Tunise. Tuniso vyiausybė 
dar prieš tai reikalavo, kad 
prancūzai tuoj pat pradėtų 
derėtis su Tunisu dėl tos ka
ro laivyno bazės panaikini
mo. Prancūzai atsisakė de
rėtis “ultimatumais” verčia
mi ar minių demonstracijų 
raginami.

Kai Tuniso kaliai ir gin
kluoti civiliai apgulė Bizer- 
tos bazę, prancūzai ten at
siuntė sustiprinimų lėktu
vais. Tunisiečiai pradėjo 
i lėktuvus šaudyti, prancū
zai i šūvius atsakė šūviais ir 
iš to kilo tikras “karas.”

‘ Prancūzų kariuomenė iš 
Bizertos bazės išvaikė Tu
niso karius, kurie dabojo tą 
bazę ir užėmė kaimus ir 
miestelius palei kanalą, ku
ris Bizertos ežerą jungia su 
Viduržemių jūra.

Kaip tik Tunisas pamatė, 
kad jis negalės prancūzų iš
varyti iš Bizertos, tuoj krei
pėsi į Jungtinių Tautų sau
gumo tarybą su skundu, kad 
prancūzai puola Tunisą. JT 
saugumo taiyba nutarė, kad 
kaias turi būti tuoj pat su
laikytas ir abi kariaujančios 
šalys turi pasitraukti i tas 
pozicijas, kokias užėmė 
{•ries kautynes. Prancūzai 
tam nutarimui nesipriešina, 
bet ai- jie trauksis i “senas 
pozicijas” ir leis Tuniso ka- 
į iuomenei vėl apgulti Bizer
tos karo bazę, abejojama.

Tunisas buvo pasiuntęs 
savo kariuomenės dalinius 
ir i Saharą užimti dalį pran
cūzu valdomos dykumos. 
Prancūzai sako, kad jie tu
nisiečių bandymą atmušė.

Tunisas skelbia, kad 
JT generalinis sekretorius 
Dag Hammarskjold atvyktų 
Į Tunisą pasižiūrėti, kaip 
karo paliaubos vykdomos.

Tunisasa skelbia, kad 
prancūzai per kelias kauty
nių dienas užmušę 670 tu
nisiečių karių ir civilių, o 
virš 1,500 žmonių sužeidė.

Netoli Bizertos kariškos 
bazės yra Bizertos miestas, 
kuri prancūzai užėmė, bent 
didžiąją miesto dalį užėmė 
ir to miesto kautynėse žuvo 
daugiausiai žmonių. Mies
tas yra prie kanalo, kuris 
jungia karo bazės ežerą su 
jūra. Prancūzai sako, kad 
jie turės pasilaikyti savo 
kontrolėje susisiekimo ke
lius bazėje ir kanalą, kuris 
reikalingas laivams įplaukti
ir išplaukti iš ežero.

Tuniso vyriausybė reika-' kusi Sovietijoj antrajame 
lauja, kad prancūzai tuoj pasauliniame kafe.

GAMTA MĖGSTA VISUR PAJUOKAUTI

i. ui matome paskendusi įlietu Korėjos mie •.;« 1 r-.’.yju. namu tik stogai bematytu 
daugiau ne 100 žmonių žuvo. be px-.»daugiau ne 15,000.

Maskva Skundžiasi : Frezidentas Tikisi 
Del Satelitų Šnipų > Mokyklų Paramos
Maskvos spaudoje dabar 

girdisi nauji skundai prieš 
Ameriką dėl neseniai pa
leistų į erdvę dviejų sateli
tu—Tiros ir Midas. Rusai 
sako, kad Amerikos sateli
tai “na’JtSrIvia” Snviotu Sa.
V««a

jungos suverenumą aukšty
bėse ir šnipinėja rusų kariš
kas paslaptis, o tas yra ne 
kas kita kaip agresija.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė dar nesiskundė dėl sa
telitų “agresijos” ir aukšty
bių, bet gal ir prie to priei
ti. Rusai, kurie piimieji pa
leido žemės satelitą aplink 
žemę, nematė jokio reikalo 
atsiklausti Amerikos, ar,jai 
patinka, kad rusų satelitas 
skraido virš Amerikos. Jie 
tik dabar pradeda skųstis, 
kai Amerika paleidžia i er
dvę daug prašmatnesnių 
satelitu.s

Astronautas Grįžo 
Paragavęs Vandens

Pereitą penktadienį 7:20 
vai. iš rvto Amerikos mok
slininkai paleido antra er
dvės keliauninką i aukšty
bes. Ši kartą, kaip buvo 
numatyta, į erdvę sklido 
karo aviacijos kapitonas 
Virgil L Grissom. kuris iški
lo į aukšti 118 mylių ir nu
skrido į Atlanto vandenyną 
303 mylias. Jis nusileido į 
vandenį, bet kai helikopte
ris norėjo jį su visa jo kap
sule pagauti, astronautas 
išlėkė iš kapsulės į vandenį 
ir buvo ištrauktas iš vandens 
šiek tiek paragavęs jūros 
vandens..

Kodėl astronautas išlėkė 
iš kapsulės, dar nėra nusta
tyta. Kapsulė nuskendo van- 

j denyne. Astronautas sako, 
i kad jis nekliudė prietaiso, 
kuris lakūną išmeta iš kap
sulės. Tas galėjo atsitikti, 
priepuolamai, arba aparate 
kas noi-s buvo netvarkoje.

Šiaip kap. Grissom skridi
mas pakartojo beveik visai 
taip pat kom. Shepardo 
skridimą gegužės 12 d.

Prezidentas J. F. Kenne
dy dar nenustoja vilties, 
kad kongresas priims jo 
pasiūlytą Įstatymą dėl davi
mo paramos viešosioms mo
kykloms. Pereitą savaitę 
atrodė, kad katalikų pas
tangomis tas įstatymas jau 
yra miręs, bet prezidentas 
dar tikisi sutelkti už įstaty
mą atstovų rūmų daugumą.

Katalikai deda dideles pa
stangas įstatymą pasmaug
ti, nes esą įstatymas skriau
džia parapijines mokyklas. 
Todėl atstovų rūmų nariai 
privengia katalikų balsuo
tojų “keršto” ir kartu su įs
tatymu dėl pašalpų viešo
sioms mokykloms svarsto Įs
tatymą apie paskolas kuni
ginėms mokykloms tariamai 
kariško pasiiuošimo reika
lui. Bet ir tokios paskolos 
katalikų bažnyčios vadų ne
nuramino ir iie skundžiasi 
esą “^uiaudžiami.”

GERVS LAIMIKIS

Leo Barboza su savo laimi
kiu Berm ūdoje, žuvis sve
ria 110 svarę, truko 23 mi
nutes, kri ją {įtraukė. To
kios didelės, žuvies niekas 
nepaga\o per paskutiniuo
sius metus.

Anglai Vėl Susiverš 
Diržus, — Kels Ūkį
Anglijos vyriausybė dar 

šią savaitę praneš parlamen
tui, kokių priemonių ji ma
no imtis Anglijos ūkiui sti
printi ir Anglijos pinigų pa
stovumui užtikrinti.

Jau antri m#>tjii an-Mlivi « f —— — —
glų ūkis šlubuoja, ekspor
tas yra mažesnis negu im
portas ir mokėjimų balan
sas yra ne Anglijos naudai. 
Dėl to anglų pinigams gre
sia jų nuvertinimas, jei pa
dėtis nepasitaisys.

Spėjama, kad Anglijos 
vyriausybė bandys skatinti 
eksportą, bandys pakelti 
pramonės įmonių našumą il
gai net mažins importą.

Anglijos žmonės jokios 
ūkiškos krizės nejaučia, 
darbai eina gerai, kai kurio- 

i se srityse tiūksta net darbi
ninkų, bet nežiūrint to ang
lams teks susiveržti diržus.

■ --------------------------------
! Kongresas Rems 

Krašto Stiprinimą
įraukiama, kad dar šią 

savaitę prezidentas J. F. 
Kennedy kreipsis i kongresą 
ir prašys skirti lėšų Ameri
kos karo pajėgoms stiprinti.

Iš kongreso šaltinių pra
nešama, kad nesą jokios 
abejonės, jog kongresas vy- 
rausybės prašymą patenkins 
ir skirs tiek lėšų, kiek prezi
dentas mano esant reikalin
ga.

Prezidentas p 1 a nuojąs 
Amerikos karo pajėgas sti
printi planingai, kad iki ru
dens ir divizijų skaičiumi ir 
kitais atžvilgiais kraštas 
būtų pasiruošęs bet kokiai 
krizei.

ARABŲ VIENYBĖ

Europos spauda daug ra- 
šo apie arabų tautų susivie
nijimą į bendrą frontą prieš 
prancūzus ir jų sąjunginin- 

: kus dėl Tuniso įvykių.
Jei Nasseris ir Burgiba 

galėjo susitaikinti, tai esąs 
' įrodymas, kad arabai gali 
vieningai stot $rieš vakarus.

Vakarai Atmetė
Maskvos Pretenzijas

____
Vakarų valstybės pereitą 

savaite savo notose į rusų 
pasimojimus padaryti iš va
karu io Berlyno “laisvą” į 
miestą, atmetė Maskvos 
pretenzijas siaurinti V aka- i 
ių valstybių teises tame 
mieste. Amerika, Anglija ir 
Prancūzija vienodai pabrė
žė, kad vienašališkas Vaka
rų valstybių teisių siaurini- 
mas Berlyne yra nepriimti
nas.

Vakarų valstybės pabrė
žia, kad dėl Berlyno tvarky
mo galima derėtis, galima 
pasikeisti nuomonėmis ir 
ieškoti geresnių būdų tą 
miestą tvarkyti, bet vienaša
liškas rusų pasimojimos to 
miesto likimą spręsti yra vi
sai nepriimtinas dalykas.

Amerikos notoje pabrė
žiama, kad reikia atsižvelg
ti į pačių Berlyno gyventojų ; 
norus, kaip ir į norus visų 
rytinės Vokietijos gyvento
jų, o savo norą jie gali pa
reikšti tik laisvuose balsavi
muose.

Kadangi Vakarai nepriė
mė tusų siūlymų dėl Berly
ne miesto tvarkymo, tai so
vietų spauda rašo, kad vaka
rai rodą “karingumą.”

Generolas Franko 
Ieško Skolininkų

—
Ispanijos diktatorius ge

nerolas Franko, minint pi
lietinio Ispanijos karo su
kaktuvių 25 metus, pasako
jo ispanams, kad jis apgi
nęs Ispaniją nuo bolševizmo 
ir tuo padėjęs apginti Eu
ropą nuo komunistinės pa- 

i vietrės.
Gen. Franko skundėsi, 

kad Vakarų pasaulis esąs 
ispanų fašistams skolingas 
už bolševizmo nugalėjimą,! 
bet. girdi, niekas nesiskubi
na tų skolų mokėti. . .

Karo metu Ispanijos fa- 
’ š mas broliavosi su vokišku 
ir italijonišku fašizmu ir! 
pats Franko pasakojo, kad 
jam labain malonu bus, ka
da nacių bomberiai daužys i 
Nevv Yorką. Už šitą tas po-j 
nas dabar norėtj gauti už- ‘ 
mokestį!

GAGARINAS KUEOJE

Sovietų astronautas Jurij 
Gagarinas atvyko Į Kubą 
dalyvauti Liepos 26 Judėji
mo šventėje, kuri tęsis ke
lias dienas ir šiais metais 
bus ypatingai iškilminga.

Liepos 26 d. F. Castro 
kadaise bandė nuversti Ba
tistas diktatūrą, taip ta da
ta ir prigijo.

Kongresas šią savaitę pra
deda apklausinėti liudinin
kus dėl senų žmonių gydy
mo iš senatvės pensijų fon
do. Toki senų žmonių gy
dymą prezidentas siūlė prieš 
rinkimus ir už tokį Įstatymą 
prezidentas ir dabar pasisa
ko. Bet tik pradėjus įstaty
mą svai-styti, dar nežinant 
koks jis bus ir ar bus š viso, 
visokie socialinio draudimo 
priešininkai jau pakilo į ka
rą prieš įstatymo priėmimą.

Kaip paprastai, prieš įs
tatymą pasisako gydytoju 
organizacija, kuri dabar tu
ri stiprų sąjungininką drau
dimo bendrovių tarpe, nes 
tos draudimo bendrovės iš 
žmonių sveikatos draudimo 
turi puikius pelnus, o todėl 
pelnų tvarką skaito pačia 
gerausia koki gali būti.

Kova dėl pažangaus ir 
visuotino žmonių draudimo 
ligos atveju Amerikoje bus 
ilga. Senųjų žmonių gydy
mas, prijungiant jį prie so
cialinio draudimo, yra tik 
pradžia to klausimo spren- 

i dimo, jei pirmieji žingsniai 
visuotinio žmonių draudimo 
bus padaryti, tada lengviau 
bus senų žmonių gydymą iš
plėsti ir padaryti jį visuoti
niu draudimu ligos atveju. 
Bet jeigu ir toks kuklus 
bandymas nepasisektų, tai 
kova už draudimą ligoje nu
sitęs labai ilgai.

Sovietai Giriasi Savo 
A tom - Submarinais

Sovietų laikraštis “Izvie- 
stija” paskelbė, kad rusai 
jau kelinti metai stato ir jau 
turi nemažą skaičių atomine 
jėga varomų povandeninių 
laivų. Pagal tą laikrašti, ru
sų submarinų laivynas yra 
greitesnis ir galingesnis ne
gu Vakaių valstybių.

Amerikoje ir kitus rusų 
pasigyrimus žmonės yra lin
kę imti už gryną pinigą, nes 
Maskva praeityje yra įro
džiusi, kad jos pasigyrimai 
nėra iš piršto išlaužti. Bent 
taip buvę praeityje.

Visai įtikinamai skamba 
rusų tvirtinimas, kad jie 
jau seniai pastatė atominį 
ledlauži, o jeigu galima pa
statyti ledlaužį, kodėl nega
lima pastatyti povandeninių 
laivų?

IRANAS PYKSTA

Irano vyriausybė ketina 
reikalauti, kad rusai atšauk
tų savo karo atašę iš Tehe
rano dėl jo kišimosi Į Irano 
vidaus reikalus ir dalyvavi
mo demonstracijoje prieš 
Irano vyriausybę.
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Kvailas karas
Bėgyje vienos savaitės, tarp dviejų “Keleivio” lai

dų, pasaulyje kilo ir pasibaigė vienas karas, kuri pats 
to karo kaltininkas pavadino “kvailu kąra.” Tas karas 
tęsėsi penkias dienas, paliko kelius šimtus lavonų ir ke
lius tūkstančius sužeistų ir pasibaigė . . .

Kvailas karas buvo kilęs tarp arabų krašto Tuni
so ir Prancūzijos. Karo priežastis—Tuniso reikalavimas, 
kad prancūzai tuoj pat pradėtų derybas dėl patuštinimo 
karo bazės Bizertoje. Tuniso prezidentas Burgiba pa
siuntė prancūzų prezidentui de Gaulle “ultimatumą” per 
24 valandas atsakyti, ar prancūzai sutinka derėtis dėl 
Bizertos patuštinimo, jei ne—Burgiba “grasino” užblo
kuoti tą bazę. Kanu Burgiba paskelbė, kad jis siunčia sa
vo savanorius i Saharą, kad užimtų prancūzų valdomos į 
dykumos dalį. Kartu Burgiba gaišiai svajojo apie atėmi
mą iš prancūzų aliejaus kasyklų Saharos dykumoje, 
nelabai toli nuo Tuniso sienos.

Prancūzai i Burgioos ultimatumą nieko neatsakė.
Burgiba bandė savo grasinimus Įvykinti ir Bizertos bazę —------ -------------------------------------------------------------
apstatė kariais ir ginkluotais civiliais. Prancūzai pasiuntė žiūri ir paskui tegu pasako- matyti gražų Vilniaus mies- 
j bazę sustiprinimus, o Tuniso kariai ir civiliai pradėjo ja ką nori, bolševizmas Lie- tą ir dar nuvežė Į Tra- 
šaudyti Į prancūzų lėktuvus. Prancūzai atsakė ir prasi- tuvoje nieko nebijo ir nie- kus pasimaudvti ežere, bet 
dėjo kautynės, kurios tęsėsi apie penkias dienas. Kau- ko nePaiso- h' ko bijoti bol- tai ii viskas. O kiek lieturių 
tynės vyko ir Saharoj, nors kokie ten “rezultatai” dar nė
ra žinoma.

Kvailas karas šiaurinėj Afrikoj tarp prancūzų ir Tu
niso arabų yra netiesioginė šaltojo karo išdava. Varžy
tynės tarp Rytų ir Vakaių, ypač po to kai Chruščiovas

PAMOKA JAUNUOLIAMS

San Francisco policijos inspektorius aiškina 5 jaunuo
liams antisemitizmo klausimą. Tie jaunuoliai pakliu- 
vo už vienos žydu šeimos žiaurų persekiojimą.

de, tik šiek tiek apsidraskė 
rankas krisdamas žemyn.

Kol kas tik penki žmo
nės, Įskaitant ir tą užperei- 
to šeštadienio negrą, leido- 
i i Niagaros vandenkričiu 
žemyn ir išliko gyvi. Trys 
žmonės yra žuvę bandyda
mi nuveikti Niagaros van- 
denkritį.

agrresijaNauja
Sovietų Rusija kaltina 

amerikiečius, kad jie vyk-
T. , r j vt- , dą “naują agresiją” prieš ne-L,epos 15 d. Niagaros nu- ^min^ lusu.. įsa, Ame. 

galetojas buvo pasidirbęs lrfstas MWas sateli.
plieninę statinę viduj pa- tiksIas suži.
mušta guminiu pamušalu ir h. hi žemėn ,e 
toje statinėje leidos, van- laidomas raketas> esas 
denkno u žemyn Kai jis ta ;,naujoj, ija •• ’
laimingai nusileido zemvn, , .. ,
ji tuoj pasitiko Kanados ?a-aJ "fJ a,m'Jos. !alk; 
pasienio sargyba ir pirmai’^,. Raudonoji Žvaigžde 
nubaudė už nelegališką ike- i sa‘el,ta' ,su aka,.ata,s- ku™ 
Davimą j Kanadą, o paskui, , aketlJ lal<,1-vl,,u?-
pridėjo dar $100 pabaudos; tokle P^t šnipai. kalI>.»' !<*-
už leidimąsi vandenkričiu į Juval L "2: ku"e *'nlau ,a’ 

klodavo virs Sovietijos iržemyn be reikalingo leidi
mo. . .

Naujausias Niagaros nu
galėtojas sakosi esąs Nath- 
an Boya iš Bronx’o, N. Y., 
bet tai gal nėra jo tikras 
vardas. Jis sakosi norėjęs 
“integruoti” Niagaros van- 

j denkritĮ ir parodyti, jog ir

ševikams Lietuvoje! Jie Amerikoje yra, kurie būtų 
gauna iš Dašavos natūrali- kilę iš Vilniaus ir ten turėtų 
nes dujas, jie gamina elek- savo giminių ar pažįstamų? 
trą pūdais, o ne gorčiais ir S. J. Jokubka tą žino, bet į regiai gali jĮ nugalėti. Tą 

jis Įrodė, o pabaudą jis sa
kosi su malonumu sumokė-

kas jiems Amerikos lietu- jis Įtraukia užpakalinę kū- 
vių kritika? Taip atstato; no dali iš išręžęs kratinę 

irgi pradėjo dalinti ūkiškąją paramą, priperėjo pasauly- jr išrėžia kiūtinę ponas Jo- per akis meluoja, jog Į Lie- jęS ’ 
je parazitų, kurie tyko pagalbos iš Vakarų ar Rytų. arba kubka, kuris pats neseniai1 tuvą leidžiami visokie “at- i \’į

Tiek aukų buvę Bizertos 
“fronte.”

Prancūzai savo aukas pa
duoda: 15 užmuštų ir 35 su
žeisti. Ai- tai galutiniai skai
čiai, žinių dar nėra.

Šalia aukščiau minėtų 
žuvusių ir sužeistų, arabai 
areštavo nemažai prancūzų, 
kurie nuolat gyvena Tunise 
ir sustabdė aliejaus tekėji
mą vamzdžiais iš Saharos Į 
vieną Tuniso uostą.

Prie sugadintų santykių, 
prie žmonių aukų, prie alie
jaus nuostolių, teks dar pri
dėti ir kitokius karo nuosto
lius ir tik kai viskas bus su
skaityta. tada pasirodys vi
sas nereikalingo karo kvai
lumas.

Gi istorija gal kada nors 
aiškins, kad de Gaulle pra
žiopsojo Burgibos duotą 
progą išvalyti Tunisą nuo 
Alžerijos sukilėlių ir tuo bū
du baigti karą gretimoj Al
žerijoj.

fotografuodavo rusiškas pa
slaptis. Pagal tą laikrašti, 
visai nesvarbu kaip aukštai 
satelitas skrenda aplink že
mę, bet jei jis stebi rusiškas 
paslaptis, jis yra šnipas ir 
“agresorius.”

Rusų nesvietiškas jautru 
mas nėra didelio dėmesio 
vertas. Juk patys rasai pra
dėjo satelitus Į padanges 
laidyti ir tuo gyrėsi, o da
bar jiems jau nebepatinka. 
kai Amerikos satelitai pasi
žiūri Į sovietų žemę ir ban
do ten pastebėti kariškus 
pasiruošimus ir Į darbą lei
džiamas raketas.

Kol Amerika neturėjo sa
telitų, rasai iš jos juokėsi, o 
kai pasirodė padangėse 
Amerikos satelitai, rasai jau 
šaukia apie “agresiją.” Sun
ku rusams Įtikti, ką ir kal
bėti. . .

Žmogus erdvėje

Prezidentas kalba
ŠĮ antradieni prezidentas 

Kennedy kalba i visą kraštą 
ir aiškins Berlyno krizę ir 
kaip vyriausybė mano tą 
krizę pašalinti.

Amerikos vyriausybė, 
kiek galima spėti iš spau
dos informacijų ir vyriausy
bės narių pasisakymų, Į be
siartinančią Berlyno krizę 
žiūri rimtai ir yra pasiry
žusi tai krizei pasiraošti ne 
tik kariškai, bet politiniai, 
ir finansiniai, o taip pat ir 
propagandos atžvilgiu.

Savo atsakyme Cnruščio-
spręsti apie visą Lietuvą ir užsimušti. Tas pavojus yra mokslininkai paleido an- vui prezidentas jau iškėlė 
svarbiausiai Vilniuje negali\ nemažas ir Kanados pusėje, trą astronautą i erdvę. Iškė- rytinės Vokietijos vokiečių

‘Sl'lClt 1 Irti cn COVA rrt m i r* am i e Hat tan Uicori doilOlOU VVO lA ii 11O i __ •_ _ Ji • . • i a a .

Niagaros vandenkritis yra
kurie stengiasi iš kaito dvi ožkas melžti, o jei kuri “mel- važinėjosi po Lietuvą ir ma- žagareiviai.” Kodėl S. J. Jo- ant pa^ sienos. Pusė jo yra 
žismnii nžka’’ nnri užtrūkti tai mplžpiai tnni "ora^ina" tė ten biurokratu gaujas. kubka nenori ir nedrįsta pa- VonaHna tpritnriini n kitažiamoji ožka” nori užtrūkti, tai melžėjai tuoj “grasina” tė ten biurokratų gaujas, 
bėgti pas antrąją melžiamąją ožka ir ten gauti, ko jam 1}et grįžęs pasakojo matęs 
reikia. "Vienas toks Amerikos penimas “Vakarų draugas” ten r°j^- PasaLlytą sachari- 
yra Tuniso prezidentas Burgiba. Jis kol kas i Maskvą nu* T _ , , , ...
nebego paramos prasyti, bet tokių grasinimu jau vra da- , . , . ’
ręs, o dabar Tunisas garsiai saukia, kad jis priimsiąs “sa- krūtine ‘ būtinai turi 
vanorius” iš kur jie bebūtų, kad tik padėtų jam karianti. jtrauklį užpakalinę kūno 
prieš prancūzus . . . Mažos valstybėlės, kaip Tunisas, Ma- dalį. Tą daro ir jis nutvlė- 
li, Ghana, Gvinėja. Maroko ir kt. atvirai prekiauja savo dmas daugybę nelabai ma- 
“draugiškumu,” giriasi savo “neutralumu” ir dairosi, iš Jonių dalykų. Jis nutyli,, kad 
kur gaus kokią išmaldą, kurią imdamos daro miną. lyg po karo per 14 metų Į Lie
tai jos daro malonę imdamos amerikiečių ar Sovietijos tuvą visiškai niekas nebuvo 
žmonių pinigus. Tokioj dviveidiškumo ir parazitizmo at- įleidžiamas. Net ir tokie 
mosferoj, kada dideli peršasi prie mažiukų, kai kuriems . bolševizmo g a r b intojai, 
mažiems išaugo ilgi ragai. Vienas toks “didelis valstybės j ^aip Pa^® Jokubka, Į Lietu-
vyras” pasidarė Tuniso Burgiba. Jis “su vakarais,” kiek nega ėjo nuvaziuoti. r
, . ,. • - nr v jis žino kodėl? Jis zmo, bettas jam yra naudinga. Atvažiavus jam . Washmgtoną įv]i ir nedrista pasakvtį. 

bu kraštuose ir kaip labai protingas valstybės vyras. To-
kie pagyrimai, paremti doleriais, gali bet kam galvą ap- tai tokius bolševikiokus, ku- 
sukti, todėl Burgiba ir pradėjo mėtytis “ultimatumais” rje jr Lietuvos nematę’ ten 
ir provokacijomis. Bet stygą pertempė, bevaikščodamas viską iš anksto gyrė ir ku 
briauna nuslydo ir dabar turi visas ligonines pilnas su- rie parvažiavę savo pagy- 
žeistų ir Amerikai teks kaštytis nelaimingas kvailo ka- rimus tęsė toliau, visai nesi 
ro aukas gydyti. Amerikos mokesčių mokėtojai jau da- skaitydami nei su tiesa, nei 
bar padengia 60r< viso Tuniso biudžeto, o po Burgibos
kvailumo demonstracijos turės padengti ir daugiau.

Oficialiai “kvailą karą” Šiaurės Afrikoje užbaigė
Jungtinių Tautų organizacija. Ji saugumo taryboje nu
tarė 10 balsų prieš 0, kad kautynės tarp Tuniso ir Pran
cūzijos tuoj būtų baigtos ir kad kariaujančios šalys grjž-

Pa" Kanados teritorijoj o kita 
sakyti teisybės? pusė Amerikos teritorijoje.

Nuvažiavęs i Vilnių, ga- Nathan Boya, kaip ir kiti 
li Vilnių pamatyti, bet Lie- Niagaros nugaėltojai ir žu- 
tuvos nepamatysi, nes Vii- vusieji tame bandyme, pa- 
nius yra tik maža Lietuvos sirinko leistis žemyn van- 
dalis. Tą, tur būt, ir S. J. denkričiu Kanados pusėje 
Jokubka yra girdėjęs. Vii- todėl, kad Kanados pusėje 
nius buvo Įdomus ir gražus mažiau tėra akmenų apa- 
miestas caro laikais, jis bu- čioje ir kur vanduo krenta, 
vo gražus Pilsudskio lai- apačioje yra gilus šulinys, 
kais, jis yra gražus ir šva- tuo tarpu, kai JAV pusėje 
riai užlaikomas ir dabar, yra daugybė stambių ak-

su padorumu.
Ledžia nuvažiuti Į Lietu

vą ir nebolševikams, bet lei
džia su labai dideliu BET.

Štai šiomis dienomis grį
žo bostoniškių lietuvių gru-

i vnpagal ▼ iiuiiį nugalima

usitikti su savo giminėmis 
ir ypač su kaimiečiais, negut 
jei jie atvažiuoja i Vilnių 
giminių pasitikti.

Toks “leidimas” Į Lietuvą 
yra tik turistų melžimas, o 
ne leidimas aplankyti savo 
gimtąjį kraštą. Tą supranta 
ir Maskvos liokajus Jokub
ka, bet jis dievažijasi, kad 
Paleckio režimas nieko ne
bijo ir rodo save nuogą vi
siems “atžagareiviams.”
.? ————————
NI/GARA INTEGRUOTA

manu ir vra m m to o navmnc 
mvsxu xx j l cx x mivcta pr<*vwju<c

_____ ______
rraeiuį savaitę AmefinO?

bet ten visgi daugiau yra lė ji 118 mylių Į aukštybes apsisprendimo teisę, bet ta- 
v ilties išlikti gyvam. ir po virs 300 mylių kelionės rne reikale galima eiti ir to-

N. Boya ir 4 kiti žmonės, keliauninkas karo aviacijos liau ir reikalauti tos teisės 
kurie išliko gyvi leisdamiesi kapitonas Virgil I. Grissom visiems rasų pavergtų tautų 
Niagaros vandenkričiu, ly- sugrįžo Į žemę pralaimėjęs žmonėms.
giai kaip ir trys žuvusieji porą lažybų. Jis isitikino sa- Tąja kryptimi Amerikos 
bandytojai, rodo kad Nia- vo akimis, kad iškilus virš vyriausybė, rodos, ir bandys 
garos krioklio nugalėjimas mūsų žemės atmosferos, dan- Berlyno krizę pasitikti. Te- 

gus yra visiškai juodas ir gu sprendžia patys žmonės, 
šalia saulės puikiai matosi o ne Chruščiovai, Ulbrichai 
žvaigždės. Kadangi jis pir- ir panašūs diktatoriai. . . 
miau abejojo ir dėl to ėjo •
lažybų, tai turės mokėti. •
. Kap. Grissom kilimas Į er- Alžerijos derybos

Niagaros vandenkritis,
... i-i-i - • - , -i o - pė iš Lietuvos. Jie visi sako, kuris vra JAV ir Kanadostų i pozicijas, kurias laike pnes karo veiksmus. Prancū- f a -. . - „___, ., ~ - ' ■ ,. . - ,.5 J * . . , , . , kad įsjųne vienam neleido pasienyje, liepos jo d. su-

zai is pat pradžios siūle Tumsui karo paliaubas ir dery-; g Vilniaus išvažiuoti ir ap- vilioja dar viena žmogų 
bas, bet Burgiba reikalavo, kad visi prancūzai įssikraus-; lankvti savo g;mines Nį bandyti savo laimę nusileisti 
tytų iš Bizertos. ; vienam neleido. Kodėl ne- vandenkričiu žemyn 167 pė-

O kaip bus su Bizerta? Dėl to, tur būt, eis derybos, i leido, ar S. J. Jokubka ga- das. Tą dieną vienas negras 
Bizerta yra stipri karo laivyno bazė su atominiėmis slėp- Ii pasakyti? Ar jis žino? Tu- apie 30 metų amžiaus plie- 
tuvėmis, milžinškais sandėliais ir visokiomis kariškomis | rėtų, rodos, žinoti, bet tyli ninėj statinėj nusileido van 
dirbtuvėmis. Prancūzai sudėjo Į Bizertos stiprinimą po J L' nieko nesako. Bostoniš- denkričiu žemyn ir neužsi
karo galo 200,000, 000 dolerių ir dabar skaitoma, kad ' kiams turistams leido pa- mušė. Jis net ir nesusižei 
ta karo laivyno bazė gali būti naudinga visiems Vaka- J®®®0®8®®ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooe 
rams, jei reiktų bandyti jėgas su rusais. O jei Bizerta bus
Burgibos rankose, tai jam bus tik Įrankis daugiau pinigų 
iškaulyti iš Vakarų geradarių, o reikalui priėjus Bizer
tos tvirtovės gali ir nebūti visai, nes Burgiba viena nak
čia gali užmiršti savo “vakarietiškumą” ir atsidurti neu 
traliųjų garde.

Užsisakykite Terroje Šitas Knygas

APŽVALGA
KODĖL LEIDŽIA? • kodėl Lietuva įsileidžia tokius 

_______ ' žinomus atžagareivius. kaip
Vienas perdaug pašiau- Varnas» Narkeliūnaitė. Zlatkie-

gus Maskvai bolševikas, nė ir kt- Juk j‘e v>'ksta su tik' 
“Vilnies” redaktorius S. J. s,u’ kad ^žus šmeižti, plepė- 
Jokubka liepos 20 d. savo 11 melus”’
Įąilo-ašžyj-e klausia kodėl Ponas Jokubka, kuris nie 
Sovietų Rusija įleidžia to- kada nžra •• le^jes mel 
kius blogus žmones kaip pa3akoJa> kad UševikiSia
inž. Varnas ir pan.? Klau- tvarka Lietuvoje dabar tiek 
simas labai gudrus, ką ,r sa- sti kaJd jokie
kyti. Jokubka rašo:

“Kai kam gali kilti mintis,
šai jai yra nebaisūs. Tegu 
važiuoja, kas tik nori, tegu

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 kalbc* ar tobulintis joje. Vi
si aptarimai lietuviškai, tikslus ir aiškus supažindi
nimas su kalbos dalimis, sintakse ir anglų kalbos 
savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pavyzdžių 
vertimais į lietuvių kalbą. Kieti virš., kaina $3.50

TERRA
3333 So. HaUted SL, Chicago S, IU.

nėra lengvas dalykas.
Jei leidimasis Niagaros

vandenkričiu būtų mažiau 
rizikingas, savanorių atsi
rastų tiek ir tiek ir Kanada 
pralobtų berankiodama pa
baudas iš nelegališkai ke
liaujančiu vandenkričiu že
myn.

KONSULATO IEŠKOMI

Augustinaitis Jonas iš Pečiu- 
liškių km., Anykščių vi., Utenos 
apskrities.

Dailidėnienė-Gritėnaitė Anto- 
sė, jos sesuo Ona., brolis Gritė- 
nas Aleksas ir jų pusbrolis Gri- 
tėnas (Gritten) Valdomiras D.

Dumbliauskas Juozas, gyveno 
Rahway, N. J.

Jakelaitis Vincas ir žmona 
Marija.

Kalasauskas Juozas, And
riaus sūnus, gimęs Kriokialau- 
kio par. Simno vi., gyveno Kau
ne iki 1944 m.

Kavaliauskas Juozas, Juozo 
sūnus, gimęs 1920 m. Siesikuo
se, Ukmergės aps.

Klimašauskas Algirdas ir 
Valteris, Motiejaus sūnūs, ir jų 
motina Uršulė.

Klimavičienė Ona, kilusi iš 
Vilkaviškio, ir du sūnūs, jų vie
no vardas Romas. Jų vyras ir 
tėvas Jonas Klimavičius buvo 
kilęs iš Balsupių km., Mariam 
polės apsk.

Lukoševičius Juozas, Geno
vaitės tėvas.

Nenius Jonas, Antano sūnus, 
Neniuvienė Ona ir Nenius Jol 
nas, Jono sūnus.

Petkuvienė - Matusevičiūtė 
Ona, vyras Petkus Kazys, vai-

dvę yra pakartojimas karo 
laivyno kom. Shepard‘o ke
lionės i erdvę. Tokie skri
dimai daromi bandymo tik
slu prieš leidžiant žmogų 
keliauti aplink žemę. To
kio keliavimo laukiama dar 
šiais metais. Tai pirmieji 
žmogaus žingsniai Į erdvių 
platybes.

Tuniso karo aukos
Tuniso vyriausybė prane

ša, kad jos kelių dienų ka
re su prancūzais žuvo 670 
Tuniso kareiviai ir civiliai 
ir 1115 žmonių sužeista.

kai Jonas ir Teresė, kilė iš Vil
kaviškio pask.

Pranauskas ir Sidaras, Jono 
sūnus.

Vadeiša Petras, Povilo ir 
Anelės sūnus, gimęs Sakių km..
Smalvų vals. vokiečių išvežtas 
iš Daugpilio kalėjimo.

Vadeiša Zenonas, Jono ir Ma
rijos sūnus, gimęs šakių km.
Smalvų vals. vokiečiu išvežtas kompromisu, Alžerijos UŽ- 
iš Daugpilio kalėjimo’ keiktas klausimas eitų prie

Vilčikauskas Jonas, kilęs iš sprendimo. Kol kas iŠ at- 
Viekšnių, atvyko Amerikon naujintų derybų praneša tik 
prieš 1914 metus.

Pereitą Savaitę atsinauji
no prancūzų derybos su Al
žerijos e.rabų nacionalistais 
dėl užbaigima jau septintus 
metus besitęsianti Alžeri
jos “karo.” Nežiūrint, kad 
Tunise iškilo kitas “karas” 
taip prancūzų ir arabų, de
rybos dėl Alžerijos taikos 
nebuvo nutrauktos ir kol 
kas dar tęsiasi.

Kaip seniau, taip ir dabar 
atnaujintose derybose, svar
biausias klausimas yra, ko
kias saugumo ir ūkiškos vei
klos garantijas busimoji ne
priklausoma Alžerija gali 
duoti prancūzų kilmės žmo
nėms, kurie pasiliks tame 
krašte gyventi?

Kitas klausimas yra Sa
haros žemės gelmių turtų 
priklausomybė. A 1 ž erijos 
arabai reikalauja sau visos 
prancūziškos Saharos, su 
kuo prancūzai nesutinka.

Jeigu tie du klausimai pa
sisektų išspręsti kkoiu nors

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

OF LITHUANIA 
41 Weat 82-nd Street 

New York 24, N. Y.

tiek, kad abi šalys laikosi 
savo senesnių pažiūrų.

Tuniso galimas pasisuki
mas veidu “ Į rytus” Alžeri
jos karą gal išplėstų, bet 
tai yra tik spėliojimas.

J. D. ’
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KANADOS NAUJIENOS
8-JI LIETUVIŲ DIENA

Ji šiemet į-uošiama M ont- diją ir Amerikos Balsą iš 
tealyje rugsėjo 2-4 dieno- Washingtono i Lietuvą, 
mis. Tam reikalui sudary- Rengėjai kviečia visus 
tas komitetas ruošiasi išsi- lietuvius 8-joj Lietuvių Die- 
juosęs. noj dalyvauti.

Rugsėjo 2 d. vakare su
buvimui pasamdytos Slova
kų salės ( 7220 Hudchison 
gatvėj), kuriose gali tilpti 
3,000 asmenų. Dvi jų taiko
mos jaunimui, o trečioji— 
visiems. Grieš du orkestrai, 
valgiais rūpinasi Šv. Onos 
Draugija,o loterija — Šv.
Elzbietos Dr-ja. Bus ir me
ninė programa.

Rugsėjo 3 d. pamaldos 
katalikams bus Verduno au-

ST. CATHARINES, ONT.

Šaunios krikštynos
Liangai liepos 8 d. Slova

kų salėje surengė savo du
krelės krikštynas. Kūmai 
Butkienė ir Jonas Kolainis 
vaišes paįvairino kūmų py
ragu.

Lianga prieš pusmetį bu
vo atleistas iš dar bo. Ka
dangi jis turi didelę šeimą,

ditorijoj, (4110 LaSalle j taj j0 padėtis buvo sunki. 
Blvd.), o evangelikams i j0 bičiuliai jam padėjo, to- 
Jeanne Mance evangelikų , dėl šia proga jis jiems norė- 
bažnyčioje. j jo atsidėkoti. Tą jis pažy-

Dienos aktas ir koncertasmėjo ir savo tartajame ža
bus Verduno auditorijoje, dyje. Šią dieną įteiktų vokų 
kurią savivaldybė tai die- “turinį” jis sakė padėsiąs į 
nai atremontavo ir išgraži-i banką—tai bus dukrelės 
no. Auditorijoj telpa apie kraitis.
5,000 asmenų. j Vaišėms vadovavo St.

Koncerto programos vie- Kukta, pilnas energijos ir 
ną dalį atliks Stasys Baras sugebąs ger ai nuteikti kitus
su Stasiu Gailevičiu ir Elz- vyras.
bieta Kardeliene su Kaziu Vaišėse dalyvavo senu ir 
Smilgevičium ir antrą dali | jaunų? įvairių pažiūrų žmo- 
Montrealio, Hamiltono. To- nių, nes Lianga yra žmogus, 
ronto ir* Rochesterio tauti- Į kuris moka su visais gra- 
nių šokių šokėjai, lietuviš- žiuoju sugyventi, 
kas orkestras- skudučių, Dabar jis VŽI djrba—dės- 
J'Sgu, lumzeiių, trimitų ir brajžvba mokykloje, 
kt., kurj organrzavo Zrgmas
Lapinas. P- Dauginiui maloni žinia

SVEIKINA MAJORĄ EDMUNDĄ KETVIRTĮ CAPE COD, MASS.

Lteratūrinis vakaras 
“Audronėje”

Sporto programą šeštadie- P. Dauginio duktė pasili-
nį bus paskelbta vėliau, ko Lietuvoje. Tėvas jau 
Sporto vadovu yra A. Myle. j prieš penkis metus užvedė 

Dienos metu bus ir dai- bylą atitraukti ją į Ameriką.
lės paroda, kuria rūpinasi 
dailininkas Vytautas Jony
nas. Joje dalyvaus visi

1960 m. Chruščiovui lan
kantis Amerikoje, Dauginis 
per žurnalistę Norkeliūnaitę

Montrealyje gyvenantieji įteikė jam prašymą. Dabai 
dailininkai, kurių čia yra jis gavo žinią, kad dukra 
net dešimtis. Paroda bus galės atvažiuoti, jei kartais
NPM vienuolyno salėje.

Numatyta eisena per mie
stą nuo Aušros V artų salės 
į Verduno auditoriją.

Į iškilmes pkviesti Kana- į Policija paskelbė per ra
dos ministerių pirmininkas diją, kad pastebėta sukčiau
ju Diefenbakeris, Quebec’o i jant prekių išpardavimuose, 
provincijos min. pirminin- Žadama juos tikrinti.

neįvyks kokių nors netikė
tumu.£

Kovos su sukčiais

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS vių banketus. Taigi šitie rei

kalai svar besni ;ž visą mū-
Iš tolimų miestų ir .vai-J Lietuvių radijo valandėlės su tautą liečiančius reikalus, 

tijų sugužėjo lietuviai į _ . . ■Turrme 3 radijo valandė- Ko jie nori?
les: sekmadieniais katalikų1 ,, ,, i- • Maskvos ager tai per savo.r komunistu ir sestadieniais1 ... , ... . t, , . , , radijo valandėlė ir per sa-nepartinių, kuris duoda. k.ik,a-.(lka •• vi.
lietuviška muzika, bet kai- ... , - , . - T -šokiais budais ®rr.eizia Li-

gražiąją vilą “Audronę” Os- 
tervillėje ramių atostogų 
gražioje gamtoje praleisti, 
kūną atgaivinti r sustiprinti 
sveikatą šiltose Atlanto
bangose. Bet čia nebuvo už- lspa?lskai; i tuania er. ei Uruguav radijo
miršta ir dvasinis atsigaivi
nimas—buvo suruoštas ra
šytojo Jono Rutenio litera
tūrinis vakaras.

Rašytojas Jonas Rūtenis 
teatriniu įsigyvenimu nuo
taikingai paskaitė iš savo 
grožinės ir jumoristinės kū
rybos puikiai nuteikdamas 
vasarotojus. Dr. H. Luko
ševičius progiamą papildė 
kupletais.

Viloje “Audronė” šiuo 
metu via svečių tikrai iš 
įvair iausių Amerikos ir Ka
nados miestų. Teis. Ribokas 
su šeima iš Nebraskos, inž. 
Pilkauskas su šeima iš Ka-

Pulkininkas John T. Thompson (vidury) sveikina atsargos ma- nados, dr. inž. Didžiulis SU 
jorą Edmundą Ketvirtį, žinomą lietuviams auksinių daiktų ir i Šeima iŠ N. J., teis. AnUŠka 
įvairių elektros prietaisų verslininką So. Bostone (kdirėj). su SU Šeima iŠ N. Y., dr. Jurke- 
jo paskyrimu Bostono grupės naujokų rekrutavimo į oro pa- Į vičius SU Šeima iŠ ChicagOS,

be nežinomų šaltinių, is: . ... ,
skelbimų ir aukų, surenka-, v_, ... . ,į • g
mu vietos lietuvių organiza- , .. .■ kur- irs gauna lesu valande-cijų parengimuose, privati- , . .., .. .9
niuose pobūviuose, knkstv- Tr. ‘ . ... ..
nose, vestuvėse ir t. t. Kišta. O ko ;ėl jie nepa-
.......... - sako, iš kur ne savo valan-
Nedidelejį Urugvajaus lie-; ^elei tu j^u g2vna< nes Vra 

tuvių Kolonijoj r tokius vie-, žinoma kad nfc vi ,nas radi. 
šus ir privačius pobūvius su- i jag parainofI negali išsi. 
sirenka visokių p a z įūrų J )aįkvtj
žmonių. Kartais dėl juose, pastebė:iu. ka(I jaunuolis 
sulinktų pinigų kyla nesusi- Juozas Vaštakas i<ekvien!}
pratimų.

Mat. rinkėjai iš anksto ne-
šeštadienį duoda lietuvių 
muziką ir dainas ir ispanų

jėgas įstaigos informacijos skyriaus vedėju. Bostono grupei
priklauso Beverly. Mass., ir Concord, N. H., rekrutavimo įstai- i 
gos. Paveiksle dešinėj stovi pulk. leitenantas VVilliam E. Grass. 
įstaigos patarėjas. Majoras Ketvirtis buvo Stepono Dariaus po
sto viršininku, yra So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos di
rektorius. dalyvauja ir kitose lietuvių organizacijose. Oro pajė
gų rekrutavimo įstaigoje jis dirba tik dalį laiko.

Anot didelio 
konservatoriaus 
visos viltys nuėjo niekais, 
yra pribrendęs laikas ne ža
dėti, bet duoti darbo žmo
nėms. /

buv usio , sikeitė.
J. King o. I Malonu

dr. Maurukas ir dr. Pauliu-
i konis su šeimomis iš Ohio, 

Mikuckienė ir Subatkienė iš 
Baltimore, Mr., prof. dr. 
Jucaitis iš N. J., dr. Jankau
skas iš Toledo, O., Vizgir
dienė, Strockienė ir Pilkienė 
iš Bostono, Garbauskienė iš

pažįstami___ _____ 7 kad
nepamiršta ir aplanko.

Sunegalavo J. Nevienė

Jennie Nevienė kelias die-

Nidos, Bangos, Osterville 
Manor su jos savininku J. 
Kapočium priešaky.

Vakarą tvarkė inž. A. No-
Rinkimai gali įvykti dar į nas gulėjo ligoninėje, bet viekas iš N. Y.

Po meninės dalies visi bu
vo pavaišinti labai skonin
gai ir dekoratyviai savinin
kės Jansonienės paruoštais 
užkandžiais ir tortais bei 
kavute ir gėrimais.

--------  Tai buvo kartu literatū-
Gavau laišką iš svainio vinis rečitalis ir dalies sve- 

R. Stasio, gyvenančio Yuca- i čių išleistuvės, kurie jau 
ipa, Calif.. j baigė atostogas. Tas paren-

Romualdas Stasys kadai- į girnas tdavė vasarotojams

šių metų pabaigoje.
J. Š.

kas J» Lėsage, Montrealio 
miesto meras Drapeau ir 
Verduno—O’Reilly ir kiti 
aukšti pareigūnai.

Dienos proga bus išleistas 
metraštis, kuriame bus daug 
žinių apie Kanados lietuvių 
gyvenimą, socialinį draudi-

Be to, policija paskelbė, 
kad ji susekė lošėjų iš pini
gų lizdą Albertos gatvėje. 
Daug sukčiavimų daroma ir 
bingo lošiant. Policija žada 
smarkiau su tuo kovoti.

Smunka konservatoriai
Dėl valdžios nesugebėji-

mą, pensijas ir daug kitų I mo kovoti su nedarbu ir ki
naudingų žinių. Jame bus ir 
Montrealio planas su aiškiu 
nurodymu vietų, kurias Die
nos svečiams reikia žinoti.

Dienos iškilmės piašomos
perduoti per televiziją, ra- mą.

tais sunkumais dalis jaunų
jų konservatorių nusivylė 
savo partija ir pasisako už 
naujos partijos, kuri bus 
įkurta iš CCF ir unijų, rėmi-

BALTIMORE, MD.

Dail. J. Bagdono paroda
Dailininko Juozo Bagdo

no kūrinių paroda bus lie
pos mėn. 28-30 dienomis 
Lietuvių svetainėje (851 
Hollins St.) 3-čiame aukšte. 
Atidarymas įvyks liepos 28 
d. (penktadienį) 7 vai. vak.

Rengėja yra L. B. Balti- 
morės apylinkė.

Dail. J. Bagdono kūrinių 
parodos numatomos Phila
delphijoj ir Bostone.

M. Š.

MIAMI, FLA.

i dabar jau namie gydosi, 
i Linkiu greit pasveikti ir 
grįžti į visuomeninį darbą.

L. J. Stasiulisi
SERGA R. STASYS

paskelbia, kuriam radijui . kalba žinių apie Lietuvą, 
aukos renkamos. Todėl au-. yjk būtų gera, kad jis ne
kovoju pinigai dažnai pa- ( j<ai-totų tų žinių, kurios pri
siuva ne tai valandėlei, ku- į klauso skelbti kunigu radi- 
riai aukotojas pageidautų. į juj įr demokratiško taško 
O kai kurie provokatoriai ir žiūrėdamas duotų daugiau 
laukia gavę progos tą as- ^inių iš buvusių ir dabarti- 
menį apšmeižti. Taip via nja pasaulio lietuvių kovų 
atsitikę ir šių eilučių auto- ( gu bUVusiais ir dabartiniais 

Lietuvos okupantais. Kuni
gų. bažnyčios ir šventųjų 
reikalus tegu palieka kam 
jie priklauso.

M. Krasinskas

BROOKLYN, N. Y.

nui.
Būna atsitikimų, kad sve

čių tarpe būnant komunistų 
ir nekomunistų beveik ly
giomis, ir aukos pasiunčia
mos lygiai padalinus abiem 
valandėlėm. Štai vienos ko-

Great Neck, L. I.,N. Y., Ka- munistuojančios š e i m os
zlauskas iš N. Y. Žinoma, krikštynose buvo surinkta
jie visi vakare dalyvavo, bet 50 pezų ir pusiau padalintakllVA a v.’2* i ll io Irif-li Tralu • . Lr nf «> 1 i tris i*- lrsimtin lutuK-FV4TVZ CTVVIU XI Ik? HlVlj V 11<£ . tai j/ I\AVAXII\U II rkVFIII UII

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro*;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
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. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centaL

"KELEIVIS”
<30 East Broad way So. Boston 27, Mase.

Ir vasarą neatostogauja
Mūsų klubo nariai ir va

sarą posėdžiaujia. Liepos 
mėnesio susirinkime daug 
klubo reikalų aptarta. Be 
kitko, pakeisti ir kai kurie 
įstatų straipsniai—pritaiky
ti šių dienų gyvenimui.

Po susirinkimo valdyba 
visus dalyvius pavaižino. 
Vaišes parūpino Moterų 
Klubo narės davė ir šio to 
troškuliui numalšinti.

sę gyveno Cambridge,; daugiau progos suartėti, 
Mass. .-bet-senatvei. atėjus. > ypač gyvenant tokiose tolk- 
metė silpnųjų gėrimų biznį muose * atstumuose ir pasi- 
ir išvažiavo į Kaliforniją. Iš gerėti literatūrine kūryba, 
čia ir žinučių apie lietuvių Pageidautina, kad tokių va- 
gyvenimą parašydavo Ke- karų būtų daugiau ir čia ten- 
leiviui. ka pareikšti viešą padėką

Bet paskutiniuoju metu vilos "Audronės” savinin- 
jų nebeparašo, nes buvo da- kams dr. Ed. ir Marijai 
linai suparaližuotas, o vė- Jansonams, kurie jau užper- 
liau kita liga prisimetė, rei-, nai buvo pradėję ruošti pa- 
kėjo operaciją daryti. Aiš- ] našius subuvimus, Žinoma, 
ku, tokiame amžiuje—aš- padėka priklauso ir rašyto- 
tuntąją baigiant—ir žaizdos jui Jonui Rūteniui ir visiems 
taip greit negija. .io padėjėjams inž. Novic-

Mūsu nuoširdūs linkėji- kui ir dr. Lukoševičiui, ku-

radijo valandėlių.
Katalikų valandėlės ve

dėjas kun. jėzuitas buvo 
tiek mandagus, kad kitą 
sekmadienį aukotojams pa
dėkojo, o bolševikėlis P. 
Revuckas, kuris kapitalą 
“naikindamas” jau įsigijo 
dvejus namus ir gražiame 
pajūryje statosi vasarinę, 
per savo vadovaujamą radi
jo valandėlę išsibarė, kad 
ne visi surinkti pinigai jo 
radijui paskirti. . .

Pamiršo paminėti
Šiais metais mūsų organi

Iškilmės prie Dariaus- 
-Girėno paminklo

Jos buvo liepos 15 d. Da
riaus ir Girėno žuvimo 28 
m. sukakčiai pažymėti. Jas 
pradėjo Paminklo Fondo 
pirmininkas J. Šaltis, kun. 
Andrėkui sukalbėjus invo
kaciją. sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Juos 
giedojo solistė Lionė Juo
dytė.

Pagrindini® k a lbėtojas 
buvo radijo direktorius Jo
kūbas Stukas, dar kalbėjo 
Fondo finansų sekretorius 
adv. S. Briedis. Moterų Vie
nybės pirm. E. Kulberienė 
(abu angliškai). J. Audė-

zacijos neprisiminė nei dr. r?is, P. J. Montvila Dariaus 
Jono Šliūpo, nei kitų žymių -Girėno posio atstovas P. 
asmenų. Netgi nepaminėjo’j Kumpikas. Lietuvių Rend- 
nei Motinos Dienos,nei tra-; raomenės—3. Kulys, jauni- 
giškųjų 1941 m. birželio 7110—S. Si: ūsas ir SLA 38 
dienų. Nieko negirdėti ir ^P-—T- Aimanas.

niai greičiau pasveikti.
B. Simoavičius

SPRINGFIELD, ILL.

Išteka S. Abramikaitė

ne savo kūryba ir links
mais kupletais džiugino sve 
čius.

Ta proga buvo duotas 
i "Audrutės” vardas naujai 
atidalytam ir svečių pato
gumui modemiškai įreng
tam atskiram nameliui.

Tuo gražiu pavyzdžiu šie-
Išvyko į šiaurę

Gatuliai išskrido į Wor- 
cesterį, Mass., pas savo duk
teris. Ten žada pabūti iki ru
dens. Jų atsivežti buvo at
vykusios dukterys.

Svečiai iš St. Petersburgo

Mus aplankė P. Ketvirtis 
ir J. Jakštas iš St. Peters
burgo. P. Ketvirtis sako, 
kad Miami nebegalima pa
žinti—jis išaugo, keliai pa-

Liepos 29 d. studentė Vi
oleta - Angelą Abramikai-
tė išteka už ispanų kilmės' me'tya“‘"k“ o^iFle"Ma-

nor su vėžių vakarais šešta
dieniais įvedant literatūri
nę progiamą ir vila Meška 
su parengimais jaunimui.

Jorge Ramon Abat, chemi
jos inžinieriaus.

Vestuvinė puota bus tą 
dieną vakare Washington. 
parko pavilione (1.400 Wil- 
liams Blvd.). Į ją atvyksta 
ir jaunojo tėvai ir giminės 
iš Panamos sostinės, o taip 
pat ir jaunosios teta Adol
fina Skudžinskienė, šiuo

apie Dariaus-Girėno pami
nėjimą.

O juk turime, be kunigų 
ir parapijos, prieš 30 metų 
lietuvių socialistų įkurtą, vė
liau klerikalų-smetonininkų 
užvaldytą Urugvajaus Kul
tūros Draugiją, yra algas 
gaunantis Lietuvos atsto
vybės personalas. . . Saky
kim, kad kunigams svarbiau 
nepamiršti visokių Fatimų, 
šv. Kazimieių ir kitų šven
tųjų, bet Kultūros D-ja ir at
stovybė tikrai galėjo minė
tus svarbius įvykius pami
nėti.

Tik vienas žurnalistas Al
binas Gumbaragis nepamir
šo ir šiemet parašyti išsa
maus straipsnio spaudoje ir 
jame pavaizduoti mūsų tė
vynės Lietuvos likimo.

Komitetą prie paminklo 
sudėjo gėles, kurias aukojo 
B. Spūdienė ?lo:eių Vieny
bė ir Dariaus-Gi ėno postas.

Minėjimas buvo gražus. 
Komitetą dė’roja visiems 
minėjimo dalyviams, kalbė
tojams ir solistei.

NAUJAUSIOS KNYGOS

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

TREJOS DEVYN’ERIOS,
dr. S. Aliūno humoristi
niai eilėraščiai, 64 psl., 
kaina ................. $1.00

Dalyvavęs Audrūnas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

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

Kai svarbūs viešieji reika- ANGLU kalbos GRA- 
Įa' buvo j.atnii-fti. daug Į MATIKA ,2K, psl., kieti vir- 

... $3.50menkesni buvo plačiai re 
klamuoti. Du radijai ištisą 
mėnesį skelbė Lietuvių Ka-Lietuviilcas angliškas žv

metu gyvenanti Atlantic (lynas, paruošė Vilius Pete- i talikų Choro 10 metų sukak- 
City, N. J. raitis, 58ff puslapiai, kaina | ties ir Kultūros Dr-jos pirm.

Korsp. $7.00. - Juliaus Jazausko sukaktu

šeliai. kaina
Tas knygas erai ima gauti 

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
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7 vŽemaičio šnektos

NELEIDO NĖ SERGANČIOS MOTINOS APLANKYTI

Jau buvo pranešta, kad per savaitę, o per mėnesį, 
inž. Aleksandro Čapliko Už rubli ekskursantai pagal

'.••...•.Kama ekskursiia iš Maskvos rusta*. :a kursi 
L: gjvci g: _u. iužĖ torius 
po i t lių savaičių atostogų 
lakai užimtas, sunku ji pa
gauti, bet Keleivio bendra
čiai bis surado progos su juo

kaktuves atžymėti, išleidžia 
Įvairių atsiminimų knygą 
“Žemaičio šnekos.”

Ig: as Končius gimė 1886 
gavo po 90 kapeikų. Vadi- i*P«s 31 d. Purvaičių
naši, bendrai galima saKyti, i -ainie» Žarėnų vai. Telšių 
kad naujasis rublis vra Iv-. apskrityj. Taigi, jis kilęs iš

J. VLKS
Nenuilstamas visuomeni- maičio pažiūras į žmogų ir 

ninkas Ignas Končius, lyg. daug ko kito. Visa parašyta 
norėdamas savo 75 metų su- gyvai, sklandžiai, supranta-

gus doleriui.
O kokios kainos? Dauge-

nors trumpai pasikalbėtu Ho prekių Kainos rubliais 
Tas pas kalbėjimas čia su- maždaug tokios, kaip čia 
glaustai ir atpasakojamas. doleriais, bet daug yra bran- 

Ekskursija Lietuvoje te- gesnių. Pavyyzdžiui, svesto 
kilogramas 4 rubliai, tai

mai.
Štai iš tų šnekų apie M. 

Oginski, vieną iš Žemaitijos 
didikų kurio žemių turėta
Plungėje.:

“Kai kunigaikštis būdavo na
mie, šventomis dienomis atva
žiuodavo Į bažnyčią sumai. Da
žniausiai kunigaikštienė atva
žiuodavo pora bėrų arklių, o 
pats kunigaikštis pro kleboni
ją ateidavo pėsčias. Paskui jį

buvo 6 dienas, nes pagal 
planą sustota Maskvoje 4 
dienos, Leningrade 3, Var
šuvoje 2, Paiyžiuje 3, Am
sterdame, Briusely. Visur 
skraidė lėktuvais, tik iš Var
šuvos i Vilnių važiavo trau
kiniu.

Ant rubežiaus iš Lenki
jos Į Sovietų Sąjungą rusai 
muitininkai nieko nekratė, 
tik reikėjo parašyti, kiek tu
ri pinigų (čekiais ir gry
nai:), reikėjo pasirašyti, 
kad neveži opiumo, aukso, 
tokių daiktų, kuriuos manai 
parduoti, ir šviežių vaisių ir 
daržovių.

Vilniuje apg yvendino 
Vilniaus viešbutyje po 2 
kambaiyje. Kambariai ne
blogi, tik šilto vandens ne
buvo, skutantis reikėjo var
toti šaltą vandeni. Pirmą 
vakarą pagal ekskursantų 
prašymą davė rūgusio pieno 
su bulvėmis. Bendrai, maiti
no gerai.

Pervažiavus Sovietų sieną 
pasai cuvo paimti ir grąžin
ti išvažiuojant iš Vilniaus, o 
be paso niekur negali eiti 
už miesto ribų.

Vilniuje juos vedžiojo po

svaras bus apie 1 rubli 70 
kapeikų. Bet jei net visos 
kainos būtų tokios kaip čia 
Amerikoje, ir tai jos Lietu
vos žmonėms yra per auk
štos, nes, kaip minėta, Lie
tuvoje žmonės per mėnesi 
neuždirba tiek, kiek čia i 
Amerikoje uždirba per sa
vaitę.

Bet žmonės, kaip sakyta, 
ir apsivilkę ir, atrodo, pa
valgę, ir prie saldainių 
krautuvėj eilė. o ten pat 
prie mėsos laisvai gali pri
eiti. žodžiu, mažai teuždir
ba. o perka ir ne taip būti
nas prekes. Amerikiečiui tai 
mįslė, kurią kai kas aiškina 
šitaip: Lietuvoje kas tik ga
li “kombinuoja,” kitaip ta-

Žemaitijos. Ir žemaitis visa 
savo galva. Dar besimokin
damas. bestudentaudamas 
jau buvo pamėgęs žemaičių 
tautodailę — dainas, gies
mes, pasakas, smūtkelius, J skubia riste bėgdavo tarnas su 
kryželius, pakelėse stūksan- apsiaustu ant rankų. Kunigaik

štis buvo greitos eisenos.
“Kunigas neidavo iš zakristi

jos. prie altoriaus, kolei neat- 
vykdavo kunigaikštis. Apsirė
dęs sumai, kunigas laukia, vai
kas laiko eignoriaus juostą ran
koje o kai tik kunigaiščiui du
ris atidaro, kulon-kulon-kulon. ir 
vargonininkas užtraukia ‘Pul
kim ant kelių visi krikščio
nys . . ’ Visa bažnyčia ru-ru-ru 
ant kelių ir kunigaikštis kikyšt 
iš zakristijos (perenaniosio>) į

RL’GIAPICTĖ LIETUVOJE

čias šventųjų stovylėles. Į 
tuos drožinius Žemaitijos 
dievadirbis Įdėjo savo jau
smus. pergyvenimus ir juos 
atžymėjo tais savo droži
niais. I leno Končiaus ne tik
aki, bet ir širdį Įstrigo že- 

i maičio sava tautos dailė. Ja 
susidomėjo ir sunkesnėmis 
savo gyveninio bei savo tau
tos pergyvenimo dienomis 
ir pats pradėjo peiliu droži
nėti. ką Žemaitijos pakelė
se bei visos Lietuvos pakelė
se. ypač kryžkelėse, tūno- 
jant regėjo. Jis i tuos savo 
drožinius taip pat Įdėjo Lie
tuvos pergyventus sunkius 
metus, juos atžymėdamas 
atitinkamais kryželių ženk
lais. Jo kambarį puošia tie 
jo darbeliai. Jo sūnus čia,rus, vagia nuo valdžios. ne<- . ...... . , ,

viskas vra suvalstybinu. Ta Ąmenkoje ka. kūnų tų dro- 
daro. nes kitaip' negalėtų f""! fotografijų nuotrau-

Gražus Lietuvos kampelis rugiapiūtės metu. 
demijoje Dotnuvoje. Vėliau buvus baltų kilmės. Velio- 
profesoriavo Vytauto Di- nis turėjo labai didelės Įta- 
džiojo universitete Kaune, kos latvių bendrinės kalbos 
Tremties metais V. Vokieti- laidai. Sovietiniame reži- 
joje kurį laiką buvo Lietu- me Endzelirs turėjo apsiri- 
vių tremtinių bendruomenės boti tik tyrinėjimais ir bu- 
valdybos pirmininku. Dabar vo išjungtas iš mokomojo

Bostone ir dirba 
Tufts universitete tyrimų 
laboratorijoj.

Ig. Končius iš seno ben
dradarbiavo ir bendradar
biauja lietuvių periodinėje 
spaudoje, yra atskilai išlei
dęs kelis veikalus.

Linkėtina Ig. Končiui il
gus metus gyventi!

gyvena

bažnyčią. Gana savotiškai tai i Kita pirmadieni, liepos 31 
atrodė. Atvykę iš toliau ir nori' d p,.Jf Ignag Končius UŽ- 
kunigaikšti pamatyti, kiek vė- vefS savo gyvenimo knygos 
lindavos -pulti ant kelių/ kad 75_jj lapą Jis Raip auRĮėįau

straipsnyje minėta, dar yra 
pajėgus dirbti, todėl ir tar-

per suklaupusių galvas pamaty 
ti einantį Į savo vietą kunigaik 
štį.“

O štai apie ponų ir žmonių 
santykius. “Ponas yra
nas. Bajoras yra bajoras, 

kas išleido atskiru leidiniu. Kam mums-žmonėms su jais 
Bendrai do Stalino galo 0 štai dabar ISnas Kon-’dėtis! Mes jiems nelygūs: 

maždaug nuo 1955 metų, fius “leidžia atskirų klW ne! prie jų smaigstykimfe,
“Žemaičio šnekos, 
taip sau tuščios šnekos. Tos me.”gyvenimas iš palengvo vis

gerėjo, tik paskutiniu metu . . _ .
jaučiamas sustojimas vieto- šnekos tiksliau, Įspūdingiau
je. Žmonės jaučiasi laisviau. 
Seniau jei kas tik ką neigia
mo apie valdžią prasitarė, 
greit dingdavo, o dabar to 

Bet laisvai burną

nauja, bet po dviejų mėne
sių yra pasiryžęs mesti tar- 

p02 nybą ir apsigyventi pas sū
nų netoli Waterbury, Conn.

Tai ne! nei jų prie savęs slugdyki- 
Tose šnekose pasaky

ta. Taigi, žemaičiai su po
nais bei bajorais nesanty-nusako Žemaitijos praeities 

buiti, jos žmonių iškentėtas kiavo. Skaitome:
skriaudas, papročius, že-

senas bažnyčias, muziejus, 6 v- ,
o iš ju grižus galėjai eiti, nebera*. .**t laisvai burną mus su garažais. Prokuroras 
kur norėjai miesto ribose. Paverti ir dabar pavojinga, gj-asina Lietuvos piliečiams,, 
Iš Vilniaus buvo uždrausta Žolę miestų a^kstese pmu- kad išleistas Įsakas dėl pa-j 

na dalgiais, ne mašinomis, razitiškai gyvenančių pa- i
, , kaip čia. Mieste gatvėse neKskursante* mo- r c

išvykti.
v e cs ei

tina gyvena netaip toli nuo 
Vilniaus ir sirgo. Duktė gal

vaiku.

“Labai maža žmonės ryšių tu
rėjo su ponais bei bajorais. Dėl 
to pasisakymuose nedaug tega
li prisiklausyti apie ponų-bajo- į 
rų gyvenimą. Nei artimesnės I

____ gyvenančių pa-, Pantys, nei šeimų ryšiai žeC
dės susitvarkyti su vadina- n,a,du su Ponais-baįorais nesai-

darbo. Endzelins turėjo žy
mios Įtakos K. Būgai ir ki
tiems lietuviams kalbinin
kam :.

Lietuvių Fondas
Lietuvių Fondo (Lithuanian 

Founuaticu) {Kuiėtis 1961 m. 
birželio menesio pa įtaigoj e buvo 
tokia t

Teisininkas Algimantas Rė
želis. Chicago, lll.. parengė L. 
Fondui statuto projektą, kuris 
bus svarstomas kelių savaičių 
laikotarpyje L. Fondo iniciato
rių ir aukotojų posėdyje. Po to 
statuto kopijos bus išsiuntinė
tos visiems aukojusiems, pasi
žadėjusiems aukoti ir kitiems

jis turi suradęs kelis kitus au
kotojus po $1000.

Dr. K. Valiūnas ir žmona ir 
dr. J. Kazickas pažadėjo po 1000 
dol. tuojau ir didesnę paramą 
vėliau.

Po $100.00: Juozas Vaineikis, 
Chicago, III.; Antanas Kareiva, 
Chicago. IE.: Sofija šimuliūnie- 
nė. Manieno, i!!.; Venas lietuvis 
patriotas prašė pavardės ne
skelbti.

Dr. VI. Ramanauskas, Cleve
land. O. duos $1009 priėmus 
statutą; Dr. Henrikas Brazaitis 
iš Wickliffe, G.. $1000 priėmus 
statutą; Taip pat nemažas skai
čius kitų gydytojų pasižadėjo 
po tūkstantinę priėmus statutą.

Vincas Ignaitis, Rodney. 
Ont., Canada. vra padėjęs į at
sargą $1000 ir via suradęs 12 
kitų aukotojų, kurie prisius j„» 
$1000 priėmus statutą.

Lietuvių Fondo vežimus juda 
į prekį, nors galutinis L. Fondo 
-tatuto užbaigimas ir priėmi
mas pareikalaus dar nemažai 
laiko.

Pirmosios aukotojų aukos 
saugojamo.- keturiais parašais: 
A. Razma G. Palukas, F. Kau
nas. V. Šmulkštys.

Aukas siųsti:
Lithuanian Fo ;nda'.ioii 

Nr. 89163
Standard Federal Savings and
L°an Association of Chicago 

4192 Archer Avė.
Chicago 32. PI.

Dr. A. Razma

SVEIKINA KANADOS 
SOCIALISTUS

.. , ... . , suinteresuotiems L. Fondu.
Aišku, jis ir tada nesėdės Gaulos ir

bus vėl iniciatorių posėdyje per- 
svarstomi ir, jeigu nepriešta
raus JAV Federalinės valdžios 
Įstatymams, Įtraukiami į L.

be darbo, kaip nė vienos 
dienos nesėdėjo nedirbda
mas iki šiol. Jis turi oene 
kelis veikalus parašęs, ku
riuos norės baigti tvarkyti, 
ir dar ne vienas klausimas 
ji kutena panagrinėti.

Mes linkime profesoriui 
Ignui Končiui dar ilgų, ma
lonių ir kūrybingų metų.

“K” redakcija

ALTO PRANEŠIMAS

tik todėl ir važiavo, kad no
rėjo gal paskutinį kartą su 
motina pasimatyti. Ji labai 
prašė leisti jai pas motiną 
nuvažiuoti, bet neleido. Val
dininkai aiškino, kad Mas
kva neleidžia.

Negalėdama pati pas mo
tiną nuvažiuoti, ta ekskur
santė pasamdė automobilį 
ir jos serganti motina buvo 
atvežta Į Vilnių ir kelias va
landas pasiklbėjusi su du
kra grąžinta namo.

Čia reikia pažymėti, kad, 
pavyzdžiui, atskridus i Var
šuvą, jų pasai nebuvo atim
ti J jie galėjo važiuoti, kur 
tik norėjo.

Vilnius gražus ir laba 
švarus miestas. Daug stato
ma, žmonės apsivilkę ir ap
siavę žmoniškai, gatvių pa
vadinimai parašyti lietuviš
kai ir rusiškai, mieste girdė
ti visokių kalbų—lietuviš
kai, rusiškai, lenkiškai. Sa
koma, kad Vilniui lietuvių 
esą apie 40rr, i*usų 25, len
kų 12 ir Lt. Rusai aiškina, 
kad tuoj po karo Vilniuje 
lietuvių inteligentų trūko, 
todėl, atsivežė jų iš Rusijos, 
o su inteligentais kaž kodėl 
privažiavo ir darbininkų, 
šoferių, policininkų ir kito
kio margo svieto.

Kokia medžiaginė žmo
nių būklė? Darbininkų už
darbiai nuo 30 iki 50 rublių, 
kvalifikuoti ir prie sunkių 
darbų uždirba apie 80 rub
lių, buhalteriai gauna po

Ateinančią savaitę Kana
doje susirenka socialistai 
naujai partijai kurti. Iki šiol 
veikianti socialistų organi
zacija (C. C. F.) neapėmė 
visų dirbančiųjų visuome-

Fondo statuto projektą. Po vi- nės sluoksnių, todėl jau 
so to L. Fondo statutas bus pa- prieš kuri laiką sumanyta 
siųstas Liet. Bendruomenės , Įkurti tokią Organizaciją, 
Valdybai ir Tarybai. ' kurioj sutilptų ne tik dabar-

Didelis ačiū priklauso teisi- • tinės C. C. F. nar ai, bet 
ninkui Algimantui Rėželiui už į taip pat darbo unijos, far- 
statuto projekto parengimą be meriai ir kt.
honoraro. Taip pat didelis ačiū Tos naujos kuriamos 01*-
pnklauso teisininkui dr. K. šid- ganizacijos s u v a ziavimą
iauskui. kuris daug laiko skyrė Lietuvos Sociadlemokratų
diskusijoms statuto parengimo Partijos Delegatūra Užsie-
posėdžiuose. ny šitaip sveikino:

Norintieji gauti L. Fondo Mums Lietuvos Sacialdemo-
statuto projekto nuorašą ir ki- kratų Partijos Delegacijos
tas informacijas, prašau rašyti: tremtyje nariams, malonu pa-

... . o sveikinti Kanados draugus irMiss A. Rūgyte.—»t.- c i . " c. vienminčius, susirinkusius lie-oi46 So. Justine St.,

Ryšium su pasirodžiusio-
- mai< veltėdžiais. Būsią iš- valsčių ar bendruomenių mjs Yorke amerikiečių

\ ilniaus ekskursantus keldinamo 2-5 metų laikui9uei^os€ pona»-bajorai nedaly- 3pau(joje žiniomis dėl pasiū- 
žė Į Trakus ir Į Pirčių- ne tik vengią darbo, bet ir ™vo’ ne* ^ie nuo nepri' lvmų Amerikos vyriausybei

mat*, ti
Be

į nuvežė
pi, kui* karo metu vokiečiai dėl akiu įsidarbinę “parazi- 
išžudė visą sodžių, nes ne- tai”. Pagal tą Įsaką ne tik 
toli jo kažinkas užmušė ke- organizacijos, bet ir paskiri 
lis vokiečius. asmens kviečiami skųsti to-

\ isi žino. kad Amerikoje kius asmenis—tuilėjančius 
daug geresnis gyvenimas ir vengiančius darbo. Viena 

, labai daug kas norėtų čia pirmųjų ta proga pasinau- 
Į atvažiuoti, jei tik galėtų. dojusių buvo Lietuvos A.

\ ienas ar du ekskursan- taivbos deputatė iš Kvedar
ui bamlė aplarkvti savo nos E. Davidonienė. per; kai kitu gyvenimu, kaip pogrin- 
gimines be valdžios leidimo, birželio 26 d. Įvykusius A J dinis N^dangė* gyventojas—že- 
Bet pakelėje buvo sulaiky- tarybos posėdžius Vilniuje mait’\* 
ti ir grąžinti i Vilnių. L z Davidonienė, pasipiktinusi į Taip vaizdžiai,, ryškiai 
tai jokios pabaudos neuždė- veltėdžiais, pirštu nurodė j Eusakv ta žemaičiu-žmonių 

i kelis Šilalės rajono gyven- santykiai su ponais-ba jorais. 
tojus.

Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas

klausė. K«t.ra« kėlu, ,.e neta,. ; ažjntj Rusjjai
se. ,r c,a su žmonėmis nesipynė. Lietuvos, Latvijos' ir
| yatešėiij mokyklas savo vaiku ok Ųa .'
neleido. Pne bažnyčių statymų
ar taisymų ponai-bajorai tiesiog 
su klebonais kalbėjo: ar davė 
miško, ar pinigais primetė. Tad 
ir tokiuose pasitarimuose neda
lyvavo. Atseit, jie gyveno visiš-

Chicago 26, III. 
Telefonas: Pliospect 6-3209. 
Sarašas tu. kurie L. Fondui

jo, tik Įspėjo.

Prokuroros Archipov pikti

nasi turto grobstymu
(E) Vis labiau gausėjant (E) Nušalinus nuo Vil-

chipov išvardija eilę asme
nų, buvusių cecho darbi
ninkais ir šoferiais, dabar 

60 rublių, inžinierius, dak-j vąžinėjančių savomis 
taras po 150 rublių, bet ‘Tobiedomis,” turinčių na-

balsams dėl visuomeninio niaus arkivyskupijos valdy- 
turto grobstymo Lietuvoje, tojo pareisiu vyskupą Julijų 
prabilo ir Lietuvos prokuro- teponavičių ir jį ištrėmus Į 
ro pavaduotojas F. Archi- Žagarę, arkivyskupijos so- 
pov. Jis puola piliečius, gy- stas buvo likęs tuščias, 
venančius ne pagal uždarbi, Spaudos pranešimais iš 
jis piktinasi dėl atsiradusių Vilniaus patilta, kad Vil- 
dviaukščių vilų su garažais, niaus arkivyskupijos valdy- 
kurios, girdi priklausančios toju paskirtas kun. Česlovas 
tokiems asmenims, kurie Krivaitis. Naujasis Vilniaus 
niekaip negali Įrodyti tikro- arkivyskupijos valdytojas 
jo savo pajamų “šaltinio.“ yra Kaišiadorių vyskupijos 
Pagal prokurorą, vykdo- kunigas, baigęs Kaišiadorių 
mieji komitetai lengvai iš- gimnaziją, kunigų seminari- 
skiria sklypus ir štai dauge- ją Kaune 1945 metais ir 
lis spekuliantų, pasiraudo- tais pačiais metais įšventin
dami sovietinio budrumo tas kunigu. Jis kilęs nuo Še
štoką, virsta prašmatnių vi- meliškių iš rusiškos (gudiš- 
lų savininkais. Savo straip- kos?) šeimos—jo tėvas esąs 
snyje “Tiesos” 148 nr. Ar- rusas Krifka. šią pa

vardę kunigas sulietuvino ir 
vilto Krivaičiu.

Meilės ir dūmų nepaslėpei.

džiant Berlyno klausimą,
Amerikos Lietuvių Taryba
tuojau ėmėsi žygių tas ži
nias patikrinti.

Susirišus SU Lietuvos pa- jau paaukojo arna greitu laiku
siuntinybe Wahingtone ir b ikrai paaukos: 
kitomis atsakingomis Įstai- i 
gomis, patirta, kad klausi
mas Amerikos vyriausybės 
visai nesvarstomas. Pabalti-j 
jo kraštų aneksijos pripaži-
nimo siūlymas yra visai ne

panašių santykių būta veik atsakingų laikraštininkų iš- 1 
visoje Lietuvoje. sišokimas.

Kas skaitys Ig. Končiaus Amerikos Lietuvių Tary- 
“Žemaičio šnekas,” ten ras ba visais Lietuvos reikalus 
daug ko įdomaus, nors ir ži- liečiančiais klausimais budi 
nomo. bet jau gerokai pa- n padaiys reikalingus pro- 
miršto. O ypač prisiminti- testo ir kitokius žygius, jei 
na šiais laikais, kada kalte paaiškės, kad bus reikal'in- 
kalasi, kaip iš vištos kiauši- ga.
rio viščiukas, raudonasis Amerikos Lietuvių Taryba 
ponas-bajoras, Žemaitiją ir Chicago, 1961 m. liepos 15 
visą Lietuvą apsėdęs.

Ignas Končius yra fizikas 
-matematikas. Tos specia
lybės diplomą įsigijęs Pet
rogrado universitete. Stu-

John ir Angelirut Andriuliai, 
Michigari Farm Cheese Dairy. 
Ine., F mintam. Mich., $1.025.00

Po S1.000.00: Dr. F. Kaunas 
ir p. \anda. Cicero, III.; Dr. B.

skus ir p. Nijolė, Kankakee,
II!.; Dr. A. V'aliii.ški.s ir p. Kon
stancija. Gouverneur, N. Y.;

pos 31—rugpiūčio 4 dd. Otta- 
\voje tikslu Įkurti plačios bazes 
socialistinę demokratinę parti
ją. apimančią dabar veikiančią 
CCF. Prolesines Sąjungas ir vi
sus tuos junginius, kuriems de
mokratinu, siK-įalizmo siekimai 
artinu ir !>• augūs.

Mes dziaugsm.r 
žinią, kai Jūsų 
Naujos Politinės 
girną sėkmingai 
sėkmes Jums!

šia proga turime painformuo- 
kad Lietuvos 
l’ai i.ia, kuri

gai sutiksime 
su važiavimas 
Partijos stei- 
išspres. iau

Dr. K. šakys ir p. Genute. Rrad-1 D su\ažiav imą. 
ley. Ilk; inž. V . Naudžius. Ci-1 > «ald« moi ratu

etro. Iii.; Dr. i*. Kisielius ir p. 
Stefa. Cicero. Ilk; Dr. Justina 

Kazys, žirgulis.žirgulis ir 
Chicago, Ilk; 
Sr., Chicago,

šiemet gegužės I d. minėjo sa- 
vo 65 \eiklus metų sukaktį, šiuo 
metu dėi niekt o nepateisinamos

MIR£ J. ENDZELINS

(E) Liepos 1 d. Rygoje 
mirė, eidamas 89 metus, įžy- 

dentaudamas priklausė Pe- mus latvių mokslininkas,
trogrado lietuvių aukštųjų kalbininkas 
mokyklų studentų draugijai.
Kurį laiką buvo jos valdy
bos pirmininku. Talkininka
vo lietuvių studentų visuo
menininkų sambūriui. Mok
slus baigęs mokytojavo Pa
langoje ir kitur. Pirmas pa
saulinis karas jį užklupo 
Kaukaze. Iš ten į Lietuvą 
grįžo 1$21 m. Kurį laiką do- 
«entavo žetbėa tikto

Janis Endze
lins. Jo moksliniai darbai 
latvių kalbai užtikrino pa
stovią vietą lyginamoje kal
botyroje. Savo tyrinėjimais 
jis apėmė ir prūsų kalbą, ne-

J. Mackevičius. 1 bolševikinės Rusijos okupacijos
Ilk; Dr. Pr. Ja-pr dėi žiauraus okupantu siau

ras ir p. Danutė, Highiand. Ind.;į tėjimo okupuotame krašte, ne- 
Prof. K. Alminas, Loup City. SaIi 'eikti savo tėvynėje, tad 
Nebraska; Dr. A. Razma ir p. mūsų Jums sveikinimus siun-
Elenutė. Wilmington, III.; Dr. 
R. Vienužis (Vienožinskis) ir p. 
Janina. Hampshire. III.; Dr. Pr. 
Mažeika ir p. Valentina, Lake 
Zurich, III.; Dr. B. Beinoris ir 
p. Aldona. Wood Dale, III.; Dr. 
A. Lipskis ir p. Alina, La Gran-i 
ge Park. III.; Dr. Vyt. Melny- 
kas, Riverside, III.; Prekvb. Jus
tas Lieponis ir p. Janina. Chica-

čiame iš tremties.
Sėkmė.s Jums belinkėdamas

LSDP Delegacijos 
Užsienyje Sekretorius

New York, N. Y.
Liepos 21 d., 1961

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo-
maSj'ietiiviu kalbJJJ Šori- g0- \/J L"*™® istorijos Re
nės gramatikos kiau.<imų, Ind.; Dr A bma., įs egzemplionus. Tai d-

Šmulkštys. Riverside. N. J. džiausią jr visiems šupran- 
Dr. R. Sidrys (Sideravicius) tarnai parašyta knyga, 947 

ir p. Giedrė pasiųs $1000, kai pel. kaina $12. Kainą pakė> 
statutas bus priimtas. Taip pat U leidėjai.

baltų prokalbę ir baltų san
tykius su slavų ir germanų 
kalbomis. 1912 m. Endze
lins galutinai įrodė kuršius
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Europoj pasidairius
Pasikalbėjimas su lcun. M.

Valadka iš Scrantono
Kun. M. Valadka nese

niai aplankė visą eilę Euro
pos kraštų, stebėjo ten gy-i 
venimą ir turi nemažai tai
klių pastabų apie po maty- 

1 tas šalis.

PARUOŠTAS KRIKŠTUI ..KAIP PARIESTOS . 
SENATVĖS PENSIJOS?

—Alou, Maiki! Aš čia 
lankiu tavęs jau nuo pat ry
to. Noriu, kad pasakytum, 
kas atsitiko su tuo karalium, 
kurj dievas Perkūnas paver
tė Į staugianti vilką.

—Tas vilkas, tėve, ir pa
siliko vilku, ir nuo jo paeina 
visi vilkai. Taip byloja se
novės lietuvių padavimai.

—Bet ar tai gali būti tei
sybė, Maiki?

—Tai yra tokia pat teisy
bė, tėve, kaip ir žydų pada
vimas, kad Adomą ir Ievą 
iu Dievas padarė iš molio.* c *

—Apie žydus, Maiki, ne
kalbėkim, ba tai ne mūsų 
biznis. Aš noriu daugiau ži
noti apie lietuvių dievą Per
kūną. Atrodo, kad jis buvo 
labai kerštingas, jeigu jis tą 
karalių taip sunkiai nuko- 
rojo.

—Visi dievai yra kerštin
gi, tėve. Juk sakoma, kad 
dabartinis mūsų Dievas dai 
sunkiau nusidėjėlius bau
džia, Į amžiną ugnį juos me
ta.

—O ką Perkūnas darė. 
kai tas karalius pradėjo 
staugti vilko balsu?

—Jis, tėve, ėjo toliau žiū 
rėdamas, kai j) žmonės elgė
si. Užėjęs i vieną dvarą, pa
prašė nakvynės ir pavalgyti 
Bet dvaro šeimininkė iš
juokė ii su jo palydovu My 
kolų, ir liepė jiemdviem pri 
sigaudyti žiu:aių vakarie 
nei. Dievas Perkūnas ūžta 
pavertė tą ponią i katę. Nu< 
tos katės dabar pareina viso 
kalės ir todėl jos visos tui 
i audyti žiurkes.

Čia, ?dai:<i, graži isto 
rija. Aš ją pasakysiu ir Za 
cirkaai.

—bet čia dar ne galas, tė
ve. Kita žmogų, kuris tyčio
josi ir pamėgdžiojo tuodu 
ubagu, Perkūną ir Mykolą 
Perkūnas pavertė i bezdžio 
nę, iš kurios atsirado visos 
kitos beždžionės, ir dėlto 
dabar jos visos mėgsta ki 
tus pamėgdžoti. Dar kiti 
vyrą, kuris puolė tuos ubą 
gus mušti, Perkūnas pavertė 
i gaidį.

—Tai atrodo, kad gen; 
žmonių ant svieto jau nebu 
vo.

—Buvo, tėve, bet nedaug 
Ir buvo dar tokiu, kuric bu-c '
vo nei geri, nei blogi. li
kai Perkūnas pamatė, kad

visų pii ma jis liepė Šleistl- 
kui, kad tarp dangaus ir že 
mės pastatytų stiklo rūmus 
ir prineštų i juos maisto. O 
kalvystės dievaičiams Ug 
niaduokui ir L'gniagavui lie 
pė nukalti auKsinę motelį 
tų rūmų šeimininkę. Kai vis
kas buvo suruošta, i tuos 
rūmus tapo patalpinta pora 
vaikučių, berniukas ir mer
gaitė, kurie buvo gimę iš tų 
žmonių, ką buvo nei geri, 
nei blogi. Aukso motelis 
juos priėmė ir auklėjo. Bet 
kadangi ji neturėjo kalbos, 
tai ir jos išauklėti vaikai ne
mokėjo nei žodžio. Ir jie 
nežinojo nei gero, nei blogo. 

—0 kur tie įūmai dabar

Amerikos turistams Pary
žiuje organizuotas įvairiau
sių Įsidėmėtinų vietovių, pa
statų ir paminklų rodymas. 
Aikštėje, kui- revoliucijos 
metu stovėjo gaišioji giljo
tina, “gaidas’-vadovas aiš
kina ir sumini, kiek anuo 
metu buvo ten nukirsta 
prancūzų galvų, šie skaičiai 
ir praeities kruvini įvykiai 
avotiškai skambėjo kaip 

• ik dabar, kai šios kelionės 
metu vyko sukilusių Aižeri- 
joj generolų teisinas. 

Prancūzai buvo sujaudin-
i ir vidutinio paryžiečio šir

dis buvo nerami. Galima 
net daugiau pasakyti, jogl 
daugelis prancūzų tam tik
ume laipsnyje prijautė tei
namiems generolams. Nes 

.i*- neužmiršo, kad pats 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, ateidamas i valdžią, 
pirmiausia paskelbė, kad jis 
kovos už ''prancūzišką Al
žeriją.” O dabar jie teisia 
tuos, kurie ly giai tais pačiais 
tikslais surengė prieš jį su
kilimą, nesutikdami su jo 
taktika skaudžioje Alžeri
jos byloje.

Visa bėda, kad Alžerijoj, 
be arabų mahometonų, jau 
gyvena palyginti didelis 
skaičius prancūzų, linkusių 
tą šalį laikyti jau prancūziš-

Keistokai atrodo, kad 
Vokietijoje visai kitokios 
nuotaikos. Vyresnės kaitos 
žmonės, kurie turėjo progos 
matyti Vokietiją po pinnojo 
pasaulinio karo, aiškiai ta
da pastebėjo vokiečių pri
slėgtas nuotaikas, tam tikrą 
nusiminimą ir susirūpinimą 

savo ateitimi. Bet po ano 
karo Vokietija išėjo paly
ginti stipri, nesudraskyta, 
neprislėgta ir tik mokėjo 
vadinamas reparacijas arba 
padarytus kitoms valsty
bėms nuostolius.

Šiandieną Vokietija nete
kusi daug žemių, jos sostinė 
tebėra okupuota, ir jos liki
mu susiiūpinęs visas pasau
lis, taip pat vokiečiai šian
dien neteko tarptautinio 
svorio , kuri jie turėjo pa
skutiniais laikais. Į Vakarą 
Vokietiją kasdien atbėga 
šimtai ir tūkstančiai išbadė
jusių ir suvargusių pabėgė
lių iš rusu okupuotų sričių. 
O tuo tarpu vokiečiai suge
bėjo
tvti

l'uvandeninis laivas John Marshall jau paruoštas 
krikštui Newport News, Va_, uoste. Krikštą močios 
garbė teko generalinio prokuroro Robert I', kennedy 
žmonai.

Patys vagilį neviliokime
Del Įvykdytų vagysčių da

žnai mes patys esame kalti, 
žymioje dalyje atstu-; nes, taip sakyti, mes patys 
savo subombarduotus viliojamt vagis i savo na- 

miestus. Daugumos jų, kaip mus. Todei Massachusetts
Miuncheno, Stuttgarto ir kt. gubernatorius Volpe savaitę 
nebegalima pažinti.Ten sto- nuo liepos 30 iki rugpiūčio 
vi nauji modernūs pastatai. 5 d. paskelbė Savaite nuo 
milžiniški pinigai Įdėti i įsilaužymų apsisaugoti, 
parkų, sodų pagražinimą ir Jos tikslas atkreipti pilie- 
prabanginius į r e ngimus. čių dėmesį i paprastus daly- 
Daugumos vokiečių nuotai- kus, kurie betgi padeda nuo 
kos geros, jie, rodos, užmir- įsilaužimų į namus apsisau- 
šo ką jie tik neseniai pergv- goti.
veno, o jų turimi nuostoliai Mass. policijos viršininkų 
tarytum jiems nerūpėtų, draugijos pirmininkas sako. 
Miestuose lengvo pobūdžio kad, pavyzdžiui, 1959 me- 
pasilinksminimai sutraukia tais visame krašte buvo 
tūkstančius žiūrovų, didžiu- i 686,000 įsilaužimų, tai yra 
lėse salėse girdisi linksmas vienas įsilaužimas kiekvie- 
dainavimas, o eiliniai žmo- [ nas 46 sekundes. Pernai tas 

ka žeme. Daugumas prancū-1 nės rodo įprastinį pamėgi-1 skaičius pašoko iki 790,000: 
zų yra nusiteikę prieš kolo-, mą gerai pavalgyti, išgerti Mass. valstijoj 1959 m 
ria'-izma, bet kai juos na-1
čius paliečia ši kolonialinė 
problema, dauguma jau 
savotiškai galvoja ir prieši
nas Alžerijos nepriklauso
mybei, arba jos visiškam at- 

—Palauk, tėve, čia dar ne siskyrimui nuo Prancūzijos.
ra, Maiki?

galas. Kol tie vaikai tuose 
ūmuose augo, Perkūnas lie- 
>ė Ugniaduokui ir Ugnia- 
javui. surasti aukščiausį 
<alną, pastatyti jo viduje 
aukso rūmus, uždaryti juo
se visus geruosius žmones 
ir po porą visų gyvūnų.

—Tai čia tokia pat isto
rija, Maiki, kaip apie No- 
,aus laivą, ar ne?

—Nevisai tokia, tėve. Kai 
isi paruošiamieji darbai 

ouvo jau užbaigti, tada Per
kūnas pasaukė dievaiti Auk- 
ti su jo milžinais, kad su 
laikinių visą pasaulį. Jie 
praliejo lieti ant žemės rie
dančią sierą ii viską išdegi 
io. i ei Minas tada tsakt 
\ ukščitii
paruošti
it-nis ••yveiiti. Jas ilgai už 
ruko. Tuo tarpu ta por; 
aikų stiklo i ūmuose u/.au- 
•o, apsivedė ir susilaukė 
lukters. kada įgi jos tėvai 
ouvo kilę žemėje, tai ja. 
duotas v a r d as Žemaitė. 
Auksinės moteries užaugin
ta ir aniuolės visko išmoky
ta, Žemaitė nusileido že
mėn, ištekėjo už vyro ir gy
venimas davė jiems daug 
vaikų, o tiems vaikams dar 
daugiau vaikų, ir taip išau
go gausi Žemaitės giminė, 
Kuri vadinosi žemaičiais. 
Kai gimtinė vieta pasidarė 
jau perankšta, tai Žemaitė 
liepė savo vaikams pasiieš
koti daugiau erdvės. Bet jie 
nežinojo kur eiti, todėl Že-

Buvo momentas ( kada lauk
ta, jog vėl kris prancūzų
galvos.

Ši kartą apsieita be to, 
bet bendrai prancūziškas 
generolas, nors ir esti ap
šaukiamas karžygiu, bet ne
gali jaustis saugia galva, 
kadangi net paskutiniais 
metais daug Prancūzijos 
adų ir karžygių sulaukė 

paniekinimo ir kai kurie jų 
teteko savo galvų. 
Prancūzai, pridegti gausių
idaus ir bendru sunkumų, 
aučiasi nesaugūs, susiiTipi- 
įę ii taipusaviai politiniai 
•inčai tel čia aštrus ir nelei
džia jiems ramiai svarstyti

jų mėgiamo alaus ir nelinkę 
pasiduoti bet kokiam nusi
minimui.

Kaip šiandien vokiečiai 
žiūri į Ameriką, galima 
spręsti iš vieno vokiečio po- 
litikieriaus pasakymo:

“Mes dėkingi Amerikai, 
bet ne už viską. Amerika ne 
tik mums, bet ir pati sau su
darė sunkumus ir bėdas. 
Mes kentėsim, bet, matyt, 
ir pati Amerika neišvengs
skaudžių patyrimų.

♦ ♦ ♦

-usitares sitės komitetas, 
policija:

1. Prijunkite bent prit 
vienos lempos laikrodi, ka« 
vakare lempa automatiška 
užsidegtų. Kai namuose yr; 
švesa, vagys gali manyti 
kad i amai nėra tusti.

2. Išeidami patikrinkite 
ar visos durys, net ir i bal 
koną (penčių) užrakintos 
įsidekite užraktus, kurių si 
peiliu ar kokiu kitu papras
tu įrankiu negalima atidary 
ti (jimmy proof locks), nak
čiai ir sląsčius.

3. Ilgesniam laikui važiuo
jant sustabdykite visokiu.4 
tiekimus i namus, prieš ta 
pieno vežėjui geriau telefo 
nu pranešti, kad išvyksta
ma, negu palikti laiškel

M ūsų skaitytojas L. W. iš 
Kevvanee, Ilk, prašo para
šyti, kokie paskutinieji pa
keitimai Socialinės apsau
gos Įstatyme, kuriuos prezi- 
ev ntas pasirašė birželio 30 
dieną. Apie tai jau buvo 
rašyta, todėl čia gal kai kas 
bus pakai totą.

Visų pirma seratvės pen
siją dabar gali gauti ir vy- 
lai suėję 62 metus. Iki šiol 
tokią teisę teturėjo moterys. 
Bet ir vyras, į pensiją išėjęs 
62 metų amžiaus, pensijos 
jaus penktadaliu mažiau 
negu gautų išėjęs 65 metų, 
ji nebus jam padidinta ir 65
netų sulaukus.

Žmonų išlaikomi vyrai 
ali pensiją gauti sukakę 

52 metų, bet ji bus mažesnė 
tegu sulaukus 6-5 metų, bet 
šlaikomi našliai ir tėvai ir 
v<» 62 metų gaus nesuma- 
intą pensiją.

Našiems pensija pake-
.ama nuo <5‘r mirusio 
yro pensijos iki SO su pu- 
e procentų. T iek pat padi- 
lintą pen iją gaus ir islai- 
.omi našliai ir senyvi tėvai, 
ei yra įšliaikomas tik vie
las Lkes tėvas ai motina.

iki šiol mažiausia pensija 
buvo $33. nuo rugpiūčio 
mėnesio bus $40.

Sutrumpinąs darbo lai
kas reikalingas pensijai 
gauti Dabar pensiją gali 
gauti, jei apdraustasis po 
1950 m. iki jam sukanka 
,5 m., kiekvienais metais 
Urbdamas mokėjo sociali
nio draudimo mokesčius 
oent vieną metų bertainį. 
Tas reiškia, kad vyrui, su
laukusiame 65 metų, arba 

l moteriai sulaukusiai 62 me-

nuvalyti žemę ii 
ją gei iems žmo

ĮšiiauZITTių i narnuš Dura 
14.000, iš jų daugelyje atve
jų kaltas pačių gyventojų 
nerūpestingumas.

Žmonės palieka vakarais, 
savaitgaliais savo namus vi
sai pamiršdami tas saugu
mo priemones, kurias pata
ria sveikas protas ir poli
cija. Jie išeina palikę atvi
rus langus, užgesintas visas 
šviesas, neuždarytus gara
žus, kartais net neužrakin
tas frontines durs

one durų, nes ir vagvs mo- į __ , ____
ka skaityti. Laikraščių ad-1 P"®8 1*>s
ministracijoms praneškite 
siųsti laikrašti ten, kur iš-j 
vykstate; praneškit paštui, 
kad jūsų paštą palakytų, kol 
grįšite namo, arba paveski

ai gauti bėra reikalinga 
oūti apdraustam pusantrų 
metų.

Jei darbininkas mirė 
1958 metais ar vėliau netu-

pirmą gegužės sekmadieni 
■piuosius valstybės reikalus, buvo Motinos dienos minė- 
oil imt prancūzai jautriau- Tš apylinkių atgaben
ai, negu kitos Europos tau-1li vaikučiai, neužmiršti ir 
os, supranta ir jaučia 4a. greitai. Bo pamaldų I . :.- 
altines negeroves.. bkų ir protestonų bažnyčio

se buvo bendras parengi
mas. Bendruomenės veikėjų

Ii liepė jiems eiti ta linkme pastangomis buvo patiekta 
.oi, kol ji apsireikš jiems graži programa ir patrioti- 
ant dangaus ir parodys pir- nės kalbos, o vėliau kuklios 
štu vietą, kur jie turės apsi- vaišės. Galima buvo pasi
stoti. džiaugti šilta šeimyniškai-

—Ar ilgai jiems reikėjo -lietuviška nuotaika, 
keliauti?

—Jų kelionė truko labai 
ilgai, tėve, nes reikėjo perei
ti daug kalnų ir girių; rei
kėjo bristi pelkėmis ir keltis 
per upes, ir dažnai reikėjo 
kovoti su priešais, o žemai
čiai ginklų dar neturėjo ir 
nemokėjo jų pasidaryti. Ir 
nevisada jiems buvo aišku,

Štai keli patarimai, ku- 
Lietuvių Bendruomenės ’ riuos duoda m,inėtos savai- 

organizacija Vokietijoje at-!
lieka jai deranti darbą. Vo-j 
kietijoje liko dar daug lie
tuvių ir jų dauguma arba 
vyresnio amžiaus, arba ligo
niai. Visi reikalingi šalpos.
Balfo pagalba teikiama, 
kiek tai esamose sąlygose 
Įmanoma, štai Štutgarte,

atsakė: “Kodėl ne?” Bet 
kai jam pastebėta, jog Bel
gijai netekus kolonijų, iš 
km buvo semiami turtai so
stinės puošimui, vargu ar 
pakaks lėšų šią prabangą 
palaikyti, jis jau nerado 
tinkamo atsakymo.

Italijos ir ypatingai Ko
mos praeitis yra didi. Senu-i 
jų am ių palikimas liudija 
apie šios šalies garbingą ir 
didžiai kūrybingą praeiti, j 
Tik sunku šiandien atsipa- 
iaidoti ruo savotiško jaus
mo, kad dabartinė karta 
anos kilnios praeities nesu
geba atstovauti. Kai matai 

atvėsę rūkančias visai jau-S«

te jį paimti jūsų kaimynui, .ėdamas teisės gauti pensi- 
4. Prieš i š važiuodami Į i3: jo palikonys dabar turi 

praneškite savo policijoj J c*sę J tą pensiją. Reikia 
nuovadai, kiek ilgai manote -reiptis į Socialinio draudi- 
būti išvykę ir kame yra rak | no įstaigą. Patartina ir vi- 

ais kitais pensijų reikalais 
oje įstaigoje pasiinfor-
nuoti.

Dabar pensininkas gali 
iždii bti per metus iki $1700 
r jam už tai iš pensijos bus 
Mažiau atskaitoma negu iki 
iol. Pagal seną įstatymą, 
ei pensininkas per metus 
;ždi«bo iki $1,200, jam is 
.ensijos nieko neatskaitė. 
fas patvarkymas palieka 
'alioję. O kas uždirbdavo 
51,500, tai jam is pensijos 
nuraukdavo nuo $300 kas 
;n ią doleri, o kas uždirbda
vo virš J 500 dolerių, lai nu
raukdavo visą virš $1500 
iždirbtą sumą. Dabar, nuo 
uždirbtos sumos tarp 1200 
ir 1700 dolerių bus nutrau
kiamas kas antras doleris. 
Visas uždarbis virš 1700 do
lerių bus atimamas iš pen
si jos.Imkime pavyzdį: Kas 
.-eniau imdamas pensiją už
dirbdavo per metus $1,700.

tai, jei būtų reikalas i na 
mus Įeiti.

5. Susitarkite su kaimynu 
kad nupiautų žolę. nuvalyti 
žaligatvį.

6. Palikite langu užuolai 
das taip, kaip jos paprasta 
buvo laikomos.

7. Negarsinkite savo iš 
važiavimo, nes vagys tui 
geras ausis.

8. Saug ai laikykite savi 
brangenybes ir niekam nt 
pasakokite, kiek ir kairu 
jos laikomos.

9. Nelaikykite kupečiu i. 
Įrankių taip, kad vagys ga 
lėtu jais | a inaudoti i na 
mus Įsiveržti.

10. ir trumpam Saikui 
važiuodami uždai v Rite ga 
ražo duris, nes tuščias gara

; ža.s su atidarytomis durimi, 
j j yra ženklas, kad nieko nė 

ra namie.
Patarimai paprasti, benas mergaites, kai pastebi . , j x . ■----------------------------

paviršutiniška v a ikvmąsi • J?08 vyT<fTant galima dauge- j am nuo jH.ns,-jos nutrauk_ * _ . _ __ lin atvmii miA iroirni icilon I . __  . _
Belgijoje Briuselio mieste sunkiai gali
nerikos turistams rodant! sudcrnt’..y,s? tal su <i,,hn

įzymenybes, patekome Į; ga Praeitimi 
senąją turgaus aikštę, kui 
pažymėtinai stilingi pasta 
tai žiba lyg auksas savo

Amerika stengėsi visiems 
Į Europos kraštams pagelbė
ti. Amerikos taksų mokėto-
jo pliusais visi apsčiai pasi
naudojo. Bet pati Amerika 
iki šio laiko nesulaukė tin-

kas buvo jų priešas, o kas 
maitė liepė jiems keliauti draugas. Bet apie tai aš pa
tai p, kad saulė visada tekė- pasakosiu tėvui kitą savai- 

__ ________  _____ ____ tų jiems iš dešinės pusės, o tę.
daugiau yra nedoru, jis nu- leistųsi į kairiąją pusę. Reis- —Olrait, Maik, mi sy yu 
tarė pasaulį sunaikinti. Bctl > turėjo eiti į šiaurę.1 agėn.

puošmenomis. Vadovas aiš
kino, kad tuos puošnius na
mus tenka kas 25 metai at- , 
naujinti ir Ui labai bran- > ^Pratimo ir savo nuo
giai esą kainuoja. !2r'!7M> Pastan^ įvertinimo.

Kaivadovasbuvopaklau- Ta,P/ra ,r

liu atvejų nuo vagili Įšilau 
žimo apsisaugot. Kriminali
stus gaudyti yra policijos 
pareiga, bet visi piliečiai tu 
ri su ja bendradarbiauti.

Svarbu yra nevesti ir va
gių Į pagundą. Todėl visada 
atsiminkime lietuvišką po
sakį. kad kvailu padėjimu 
ir geras žmogus susigundo.

stas, ar po 25 metų vėl bus 
šie Jtestatai iš naujo taip pat 
brangiai atnaujinti, tai jis *

ropoję tuo tarpu 
pakeisti.

nevyksta

Pi-ti-ar.

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa- 
jkyti “Keleivį.” Šiemet kal
ina dar tik $4.00 metama.

Javo $350 dolerių, o dabar 
nuo tokio pat uždarbio nu
trauks tik $250.

Bendrai įstatyme pada
ryta šiokių tokių pagerini
mų. bet jame dar daug kas 

būtų taisyti. Tuo turi rū
pintis visi piliečiai, nuolat 
primindami tą reikalą savo
rinktiesiems atstovams.

Senatvė — vienatvė.
e s •

Skola moko meluoti. .
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MOTERŲ SKYRIUS
MOTIEJUS VALANČIUS

Mikė melagis
Mosėdžio parapijoj, šakalių sodoj, gimė vaikelis 

vardu Alikė, labai guvus, šaipus, pašankus ir linksmas. 
Kad Alikė užkliudė sekmus metus, tuojau po Trijų Kara
lių atvažiavo pas jo tėvus kunigai kalėdodami. Vienas 
kunigėlis davė Al kei saują riešutų, šis klausia kunigą:

—Kame gavai riešutėliu?
—Et, besivažinėdamas po krūmus surinkau,—atsa

kė juokdamasis kunigas.
—Bet ar apsistojus rinkti,—tarė vaikelis,—ar ne

plovė arklių bimbalai? Juk kad riešutų buvo, turėjo būti 
ir bimbalų.

—Aa matai, ko jis klausia?—tarė kunigėlis.—Ti
krai iš to vaiko bus galvočius.

Tėvai buvo neturtingi, bet didžiai geri žmonės. Vos 
dešimtus metus pradėjusiam Alikei liepė ganyti karve
les. Kožikuomet. suleidęs veršelius i kiemą, Įkišo galvą 
i trobą ir sušuko: "Mergeles, jauni svečiai atėjo!” Trys 
jo seserys, jau pilnos mergaitės, tai išgirdusios, viena 
grobė šluotą ir šlavė trobą, antrą galvą sau šukavo, tre
čia, Įšokusi i kamarą, su geresne striupke apsivilko. Visos 
žvilgterėjo i veidrodi, o pasitaisiusios laukė svečių Įei
nant Bet negalėdamos sulaukti, išėjo laukan, o pamačiu- 
slos Mikę besijuokianti, klausė:

—Kame tie svečiai?
Šis rodydamas Į veršelius tarė:
—Tasgaties, juk tie gyvulėliai niekuomet čia nebuvo, 

todėl ir svečiai.
Tai išgirdusios mergelės sugrįžo i trobą it musę kan- 

dusios.
Kitą kaitą, šeimynai žardienoje šieną vartant, at- 

sprukęs Alikė sušuko:
—Ugnelė dega. ugnelė dega!
—Kame?—šeimyna klausė.
—Namie,—šis atsakė.
Tuojau visi kelklupstu skubėjo į namus ir atrado 

ugnelę dailiai ant girnų kūlių besikūrenant Matydamiesš 
apgauti, norėjo Alikę sugrobti, bet šis pro dureles iššoko 
ir juokėsi.

Dar kažinkuomet. sutikęs bevažiuojančią moteriškę,, 
sušuko: “Motin, motin, tekiniai sukasi!” Ši tuojau apsi
stojusi išsirito iš ratų ir veizdėjo, kas ten dedasi su jos 
tekiniais. O Alikė juokdamiesi tarė: "Tasgaties, kaip ap
sistojai ir nebesisuka.” .Moteriškė spiaudydamasi vėl Įį 
ratus Įlipo.

Motina nuvedė Alikę pirmą kartą išpažinties. Kuni- < 
gas klausia jo:

—Bene bijai manęs?
—Oi. bijaus,—atsakė šis,—ir kas gali juodo nebi- 

jotis?
—Tad bėk,—tarė kunigas.7 ° IAlikė, pagavęs savo kepurę, skriejo tekinas pro du-į 

ris, vos motina jau atsčiai besugavo. Klausiamas, ko bė-« 
gai, atsakė:

—Eik, motute, kunigėlis toks baugus, su plika kakta, 
su užkumpusia nosim, o dar liepė man bėgti—ką dirbsiu 
nebėgęs?

Nors visi žinojo Alikę gebant apgaudinėti, tačiau 
visuomet jam apgauti klojosi. Kažikuomet, dienos vidų, 
visiems valgant. Įėjo Alikė tarsi persigandęs ir sakė: 
“Saulė užtemo, saulė užtemo.” Visiems išėjus stebėtis, 
šis juokėsi tarydamas: "Tasgaties, ar nematote, debesys 
užslinko saulę ir nebešviečia kaip reikiant.”

Ganydamas galvijus ant Lenkimų linkan, pamatė vy
rus beariančius ir sušuko: “Vilkai mano karveles apni
ko!” Artojai žambius pametę išsilaužę mietus ir skubėjo 
gelbėti, bet atbėgę nieko nerado, o Mikė ratavo juokda
masis ir sakė: "Apgavau, apgavau!”

Sutikęs bejojanti žmogų sušuko: ”Tėvai, nosis atkri
to, nosis atkrito!” Raitelis tuojau kibo sau už nosies— 
rado tebesančią, veizdėjo arklio nosies—ir ta tebebuvo. 
O matydamas Alikę juokiantis, pasakė:: “Ar neisi šalyn, 
tu paršeli!” ir nujojo toliau.

Vienas samdytas vakelis sugebėjo šaudyti ir turėjo 
šautuvą. Mikė, prie jo kamaros prilindęs, staiga tarė: 
“Vanagas vištą pagavo, vištą pagavo!” Berniukas tuojau 
grobė šautuvą ir išspruko klausdamas:

—Kame tas vanagas, kame?
Mikė atsakė:
—Ne nugis, bet pernai pagrobė vištą pereklę.

, —Kad tu surūgtum su savo apgaulėmis!—tarė ber-
' niukas ir sugrįžo i kamarą.

* * *
Mikė per savo masinimus tapo visiems apsukui ži

nomas, todėl niekas jau jam nebetikėjo. Vieną kartą iš 
tiesų vilkas Įsisuko i jo bandą, šis pagalbos šaukė, bet 
vildamiesi meluojant niekas nebėgo gelbėti. Tuo tarpu 
vilkas vienai karvei rietą išplėšė, o veršį papiovęs nuvil-

PUSRYČIAUJA

Vienos įstaigos Dalias. Tex., tarnautojai prisijaukino 
mažą vovieraitę. Ji įstaigoje jaučiasi labai laisvai, net 
pusryčiauja čiulpdama saldu pienelį atsigulusi ant 
skaičiuojamos mašinėlės.

roti, vistiek a. a. Barboros 
atsisveikinti Į Baužos-Bra- 

gimus ruošiant būdavo ne- zio koplyčią atėjo šimtai 
pamainoma organizatorė, žmonių. Kelios dešimtys gė- 
šeimininkė, bilietų platin- lių puokščių, nuo organiza- 
toja. cijų ir pavienių asmenų, by-

SLA 352-oje kuopoje, ne- lojo, kaip velionė buvo ger- 
perdėsiu, bent pusė narių biama.
yi a jos Įrašyti. V iso i tą kuo- Liepos 3 d. velionės paly- 
pą ji atvedė apie 200 naujų į j j \Voodmere kapines at
itariu, kurie kartu turi paė- ėjusių buvo pilna koplyčia, 
mę daugiau kaip 100,000 Atsisveikinimo žodi Orga- 
dolerių vertės apdraudas. nizacijų Centro, taigi vi- 
Kaip SLA organizatorė ji sll organizuotu Detroito 
buco ne tik pirmoji Detroi- lietuvių vardu, čia tarė dr.

pą ji yra atvedusi kelioliką 
naujų narių. Kuopos paren-

te. bet viena pirmųjų visoje 
Amerikoje.

Antrojo pasaulinio karo

A. Sukauskas ypatingai iš
ryškino velionės nuopelnus 
socialdemokratuose.

Ankstokai a. a. Barbora 
Keblaitienė atgulė amži
nam poilsiui, nes 67-ri metai 
šiais laikais nėra senas am
žius. Daug jinai nudirbo 
lietuviškuose dirvonuose ir 
pagelba visur buvo labai 
reikalinga. Vargu ar ją De
troite kita pavaduos, nes 
šalia gerų norų reikia ir ypa
tingų sugebėjimų.

Tebūna Tau, Barbora, 
lengva Wocdmere kalnelių 
smiltis. Gilią užuojautą reiš
kiu liūdinčiam vyrui Vincui

Kazys Karvelis. Jis nupa
sakojo velionės darbus ir ra
gino nepalikti mirties pada-, 

metu Detroite steigiant Bal- rytos spragos, dirbti ir au-' Keblaičiui, sūnums Edvar- 
fo 76 skyrių, B. Keblaitie-kotis Lietuvos labui, kaip dui ir Albertui su šeimomis, 
nė buvo tų kelių steigėjų velionė dirbo. Kapinėse dr. visiems giminėms ir arti- 

Juozas Brundza kalbėjo miesiems draugams. Kartu 
"Žiburėlio” vardu. Jis pa- su jumis Kūdi visi sąmonin- 
brėžė, kad kas Kaune buvo gi lietuviai, kuriems velionė 
Felicija Bortkevičienė,tas visą gyvenimą tik gerą da- 
Detroite—Barbora Keblai- jė . . .

Aš NORIU LAISVĘ ŠLOVINTI

Aš noriu laisvę šlovinti 
Ir prievartą prakeikti.
Tegu prasmenga žemėje tironai ir vergai.
Žavu man sekti laisvą paukšti
Plačioj padangių erdvėje,
Ir audros sūkuriais gėrėtis 
Ir neramių bangų žaismu.
Yra sunkių kaip šaltas švinas žodžių,
Yra aštrių kaip peilis žvilgsnių,
Yra stiprių kaip plieno grandys rankų,
Yra klastingų kaip angis troškimų.
Tačiau nėra tokių pasauly varžtų,
Kurie pasmaugtų laisvės troškuli.
Jaučiu ir aš krūtinėj naują jėgą,
Kaip tas padangių laisvas paukštis,
Kaip audros vėjas, keliantis bangas.
Susitvenkė širdy audringas geismas—
Jis prasiverš kaip srautas 
Laisvais harmonijos garsais.
Ir plis daina kaip žydros jūros bangos,—
Ir vėjas ją nešios kalnais ir kloniais,
Ir paukščiai skrisdami čiulbės,
Kad nėr pasauly laimės didesnės,
Kaip laisvė.

Putinas

Barboros Keblaitienčs netekus

tarpe ir talkino šiai kilniai 
organizacijai, iki liga ją Į 
lovą paguldė.

Kitai pašalpinei organiza
cijai, "Žiburėlio” draugi
jai ji irgi priklausė nuo pat 
Įsteigimo dienos ir čia dirb
dama daug padėjo mokslus 
einančiai kairiųjų pažiū
rų studentijai. Gi D. P. Įlei
dimo Įstatymą priėmus, ve
lionė pati i JAV atkvietė 

i vienuolika žmonių, nežiūrė
dama jų Įsitikinimų.

Po karo Įsisteigus Ameri
kos Lietuvių Veteranų Or- 

i ganizacijai, veteranų žmo
nos. motinos ir seserys susi- 

i telkė Į pagelbinę Women’s 
Auxiliary. Jų tarpe visada 
veikli buvo ir velionė.

Be visų čia išvardytų or
ganizacijų. B. Keblaitienė 
buvo Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro narė ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos narė-direk- 
torė. Yra dalyvavusi dauge- 

' lyje SLA, Balfo ir Alto sei
mų, konferencijų, suvažia
vimų. Jau gulėdama ligos 
patale, po operacijos, čia ra
šančiam yra reiškusi viltį, 
kad Liepos Ketvirtosios sa
vaitgali (Dainų šventės me
tu 1 gal galėsianti nuvažiuo
ti Chicagon ir paskutini kar
tą dalyvauti Alto posėdžiuo
se. Likimo ironija lėmė, kad į
ne tik pati Į tuos posėdžius I Balys Ir J. Žilevičius, 326 psk 
nuvažiuoti nebegalėjo, bet 
jos mirtis ir laidotuvės su
laikė nuo važiavimo Chica
gon keletą artimųjų drau-

tienė. Velionės šeimai dr. 
Brundza pareiškė užuojau
tą ir valstiečių liaudininkų 
vardu. Paskutinis su velione 
atsisveikino LSS 1116 kp. 
Valdybos pirmininkas An
tanas Sukauskas. Nekarto
damas pirmųjų kalbėtojų.

Alfonsas Nakas

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais. 1S6 psl. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 4f>4 osl.. kaina.__ $6.00

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

ŽVILGSNIS 1 PRAEITĮ. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.O0.

PASAUT.IO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių j? anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas P.a- 
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turiny®, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

k&ina .......................................  $5.00.
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

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

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

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

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

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina__ .$4.50

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

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

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

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

Kai ankstų 1961 m. bir- voką žmonėms bei daiktams gų. Kaip gabi koresponden- 
žielio 30 d. rytą jos gyvybė vertinti, ir užtat jos vardas tė, daugelį metų velionė ra-
užgeso, skaudi žinia ėjo iš 
lūpų Į lūpas, gilių atodūsių 
palydima. Tiesa, mažai kas 
beturėjo vilties, jog velionė 
pasveiks jau nuo to laiko, 
kai buvo nustatyta, kad vė
žio liga pertoli nuėjusi. Gi

Amerikos lietuvių istorijoje šė Į “Keleivį,” “Tėvynę” ir 
liks šviesus. Ji gimė 1894 m. ypač daug rašinėdavo Į 
kovo 4įd. Dungerių kaime, “Naujienų” dienrašti. 
Kaltinėnų valsčiuje. Taura- Nors velionė buvo pašar- 
gės apskrityje, neturtingų vota ir laidojama pačiame 
ūkininkų šeimoje. Žemės ir gražiausiame vasaros laike 
duonos neužtenkant, 1913Į ir dar keturių dienų tarpu-

tie, kurie velionę lankvda- m. emigravo i Ameriką ir šventyje. kai dauguma de-
vo, matė ją kasdien menkė- 
jant, nykstant, tirpstant. 
Tačiau pats mirties faktas 
buvo tartum antspaudas vi
soms iliuzijoms ir viltims...

Barbora (dažnai vadina
ma “Bessie”) Keblaitienė, 
pagal mergautinę pavardę 
Sabockaitė, neturėjo jokių 
mokslo diplomų ir išvis ne
buvo lankiusi jokių moky
klų. Tačiau ji turėjo tvirtą, 
žemaitišką valią, jautrią,

apsigyveno angliakasių mie- troitiškių buvo išlėkę Į Chi- 
stelyje St. Thomas. W, Vir- cagą. c kiti išvažinėję vasa- 
ginijoj. Į Detroitą atvyko
1920 m. ir iš jo ilgesniam
laikui niekada nebepasi- 
traukė.

Lietuviškoje politikoje 
nebuvo ji fanatikė, tačiau 
turėjo savo vietą ir nesiblaš- 
kė: per daugelį metų velio
nė buvo Socialdemokratu 
Sąjungos 116 kp. narė, da
žnai būdama kuopos valdy-

moterišką širdį, sveiką nuo- boję, komisijose. J 116 kuo

ko. Namo sugrįžęs, kad viską papasakojo, už savo mela
gystes nuo tėvo gerai gavo per kaili ir sulyg tuo kartu 
liovėsi meluoti.

Čilė, Mikės sesuo, gerai mokėdama raštą, parodė 
kažikuomet jam raides. Šis, be kokio toliau mokytojo, 
pats išmoko dailiai žemaitiškai skaityti, nusipirko sau 
spindinčias knygas ir visuomet Į bažnyčią nešiojosi.

Mosėdžio bažnyčioje pamatęs vamzdžius, klemeto- 
mis vadinamus, pats padirbo namie tokį pat vamzdį ir iš
moko pūsti kaip vien rėkiant. Dar pagudo pūsti trimitą 
su valtema. Po savo tėvo pėdų buvo jo vietoj šeiminin
ku, vedė moterį, sulaukę vaikų, ir dailiau už tėvą gyve
no. Per kiaurą Savo amžių sekmadieniais prie vargonų 
pūtė kokį nors vamzdį. Dekanas ir klebonas Daušinas 
didžiai jį už tai mylėjo dr ne kartą vaišino gražia arbata.

Oi, kad toks vaikelis būtų turėjęs kuo Į mokslus eiti, 
būtų galėjęs didžiu žmogum tapti.

KAIP PATINKA?

Tai rankinėmis staklėmis 
Airijoje austos gelumbės 
suknelė, pasiūta sostinėje 
Dubline.

ŽEMAITES RAŠTAT. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,

MARLBOROUGR'S LITHUANIAN Į ka”* .......................................... 50 Ct.
SELF-TAUGITT. M. Inkierė. ge- ; LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo- j Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
kytis angliškai kalbančiam. 144 ! Amerikos lietuviams, 144 pnsla- 
psl., kaina ............................ $1.25 | pia.

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.................................$3.00.

NEMUNO SŪNŪi
ko romano antKji dalis, 426 rus.

Andriaus Valn«- 
dalis, 426 pus

lapiai. Kaina .............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimcs: pagrin
dai. Paulius Galaunė. didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kair.a .................... $8.56

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.06

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T .aha i daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

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

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

KQDEL AS NETIKIU ) DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kain kunigą* Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystėm. 
Visos trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ................................... $6.00

ia. Kaina........... ./................... $1.00

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

NAUJA VALGIU KNYGĄ, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairių 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
KISS IN THE DARK. -T. Jazmino 

anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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 Vardų, 
nas. Kaina ............................. 25 Cnt.

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI_ 
RES, 32 psl., kaina........  25 Cnt.

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
S3S E. Broadtray ■ -i So. Bostoo, Maaa.
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Pasileidau plačiais keliais

guli dešiniajame 
upės krante 146

Simonas LeMoyne pietinia
me ežero pakraštyje atrado 
sūrius šaltinius. Patyrinėjus 
paaiškėjo, jog druskos kie
kiai y ra gana žymūs ir prade- 

technikos" institutas, Russell u komerciniai naudot. Ilgus 
Sage kolegija, Hudsono metus Amerikoje naudoja

VIETINĖS ŽINIOS
Visiem* proga laimėti t Kur važiuoji sekmadienį?

(Tęsinys)

(Kelionės įspūdžiai)
Albany, N. Y. valstijos 

sostinė,
Hudson
mylias nutolusi Į šiaurę nuo 
Nevv Yorko ir 177 mylias i 
vakarus nuo Bostono. Tai 
nedidelis, vos 130,000 gy
ventojų priskaitąs miestas.

T luputis istorijos. Pagar
sėjęs anglas jūreivis ir ke
liauninkas Henry Hudson 
su keliais palydovais 1609 
metais atsiyrė upe iki dabar
tinio Albany. Nuo to ir upė 
buvo pavadinta jo vardu. 
Praėjus 4 metams olandų 
pirkliai Įsteigė pašto stoti 
vadinamoje Pilies saloje. O 
1624 m. čia Įsikūrė pirmo
ji valonų 18 šeimų kolonija, 
kūną iki 1652 m. globojo 
Kiliaen van Rensselaer. An
glam paveržus iš olandų vi
są dabartinę N. Y. sritį, 
Yorko ir Albany kunigaikš
čio garbei kolonija buvo pa
vadinta Albany vardu.

1686 m. buvo duotos mie
sto teisės. Nuo 1750 m. tapo 
žymiu prekybiniu centru. 
1754 m. čia Įvyko piimas vi
sų Amerikos kolonijų gene
ralinis kongresas. 1807 m. iš 
Jersey City iki Albany at
plaukė piimas garlaivis. 
1825 m., atidaiius vadina
mąjį Erie kanalą tarp Buf- 
aflo ir Albany, miestas ge
rokai paaugo ir Įgavo šiame 
regione žymesnės svarbos.

Pagilinus Hudson upės 
vagą nuo Hudson miestelio 
(11,000 gyventojų: apie 30 
mylių i pietus nuo Albany) 
miestas tapo žymiu vidaus 
uostu su 5,400 pėdų ilgio 
dokų krantine, prieinamas 
net gilios gremzlės laivams.
Čia yra talpiausias pasaulyj 
grūdų elevatoriaus pasta
tas.

Albany yra ne tik valstijoj- 
administracinis, bet žymus 
ir kultūrinis centras, čia 
yra teisių, medicinos, far
macijos aukštosios mokyk
los; mokytojų, šv. Rožės ir 
Siena kolegijos:bibliotekos 
muziejai, galerijos ir t. t.

Dar viena maža smulk
mena:—Renkant N. Y. val
stijai sostinę, varžėsi anuo 
metu keli miesteliai, tarp jų 
ir aukščiau minėtas Hud
son, kuris pralaimėjo Al
bany naudai tik vieno bal
so mažuma. Tuo būdu Al
bany nuo 1807 m. yra Nevv 
Yorko valstijos sostinė.

Lietuvių Albany mieste 
tėra keli šimtai, bet turi 
1917 metais Įsteigtą para
piją

Apie 4 mylias i šiaurę, 
kairėje Hudsono upės pusė
je yra judins Troy mieste
lis su 68,000 gyventojų. Tai 
Hudson upės ir aukščiau mi
nėto kanalo laivininkystės 
mazgas. Čia yra jau minėto

slėnio technikos institutas, 
Emmos Willard mokykla ir 
kitos.

Čia Oakwood kapinėse 
palaidotas Samuelis Willso- 
nas, 1812 m. karo su Angli
ja metu teikęs Amerikos ka
riuomenei mėsą. Esą ant 
mėsos statinių būdavę ran
govo firmos ženklai—U. S. 
W. ( Undertaker Samuel 
IVillson), o kareiviai pa- 
krikštino Uncle Sam ir nuo 
to laiko visame krašte pali
ko Uncle Sam kaip JAV si
nonimas.

Negalima nepaminėti ir 
Schenectady miesto su 82,- 
G00 gyventojų, gulinčio prie 
Mohawk upės, per 15 mylių 
Į šiauivakarius nutolusio 
nuo Albany. šis gana gyvas 
miestas buvo Įkurtas olandų 
pionierių, vado vaujamų 
Arendto van Curler 1661 m. 
1690 m. buvo užpultas pran
cūzu su indėnais bendromis

ma draska buvo kasama 
čionai. Ji davė pradžią Sy- 
racuse mieste ir apylinkėje 
plačiai išsivysčiusiai chemi
nei pramonei.

Syracuse yra žymus ir 
kultūrinis centras su to pa
ties vardo universitetu, su 
miškininkystės, medicinos 
ir teisių fakultetais ir jėzui
tų Lemoyne vardo kolegija. 
Be to, visa eilė muziejų, is
torinių parkų ir kitų Įžymy
bių.

Lietuvių čia tėra tik ke
lios dešimtys.

Rochesteris—320,000 gy
ventojų miestas prie Onta
rio ežero, dėl savo didelių ir 
gražių parkų dar žinomas 
kaip gėlių miestas. Tai di-

Lietuvių Radijo Korpora- Žinoma Į Lietuvių Dai*bi- 
cijos metiniame, didžiulia- ninku Draugijos 21 kuopos 
me piknike rugpiūčio 13 d.; gegužinę, No. Eastone Ber- 
Romuvos parke Montelloje nice Claire sodyboje. Auto- 
išrnktoji gražuolė—“Miss busai išeis nuo Lietuvių Pi- 
Lithuania of N. E.” bus ap- liečiu Draugijos namo 1 vai. 
dovanota gražia, gen. pro- dieną. Kas važiuos savo ma- 
kuroro Edvvard J. McCor- šina, tas kelią gali surasti 
mack, Jr., dovanota statu- atskirai dedamame skelbi- 
la, pp. Minkų gėlių puokštėj me Keleivio vietiniame pus- 
Kay’s Specialty Shop vasa- lapyje.
ros drabužiais, Davis Milli-1-------------------------------
rary skrybėle ir Sullivan’s
batų krautuvės avalyne 

Seniausia atsilankiusi Į
pikniką vedusi pora gaus 
dovaną, kurią Įteiks Bosto
no Miesto Mokyklų Komite
to kandidatė Louise Day 
Hicks iš So. Bostono.

Dovanas gaus šokių var
žybų laimėtojai. Dovanas 
skyrė Emily Ruply tė-Mc- 
Cormack, Jr., generalinio

džiausiąs filmų ir foto kuroro žmona.
aparatų (kamerų) gaminto- PilfniVn
jas pasaulyje. Kas gi nežino 
Eastman Kodak vardo? Ro
chesteris pirmauja ir opti
nių ir medicininių Įrankių 
gamyboje. Rochesterio auk-

Pikniko dalyviai turės 
progos daug ką laimėti ir 
ižangos dovanas skirstant.

“Ambasadorių” visur
galima būti

jėgomis ir sunaikintas. Da- .. ■ , ,, , .
lis evventoiu išžudyta 0 ki) £tMJU mokyklų, aplamai, gali ns gyventojų išžudyta, o Ki | pavydėti daugelis net dide.
ti išgabenti tuo metu pranjtfiiLi tuu metu pran- . ... . ,,

valdomon Kanadon1 ?m.ų mirtų>,Jau 1ek.a 1 ba1tcuzų
belaisviais.

Dabar Schenectady yra | 
didžiausias elektrinių reik
menių gamintojas pasauly
je. čia yra didžiausios The 
Knolls elektrinių ir atomi
nių jėgų tyrimų laboratori
jos; Amerikos lokomotyvų 
ir mica izoliatorių gamyk
los. Miestas neatsilieka ir 
kultūrinėje srityje: yra ko
legija, muziejus, biblioteka 
ir kita.

Lietuvių parapija čia Įs= 
tengta 1918 m. Yra R. K. 
Susivienijimas ir SL8 kuo
pos ir Balfo skyrius.

Utica—100,000 gyv. mie
stas išsistatęs ant Williamui 
Crosby dovanotos žemės, 
pradėjęs augti tik po 1825 
m., pravedus Erie kanalą.

Dabar Uticos miesto pra
monė gamina šildymo, ven- 
tiliavimo ir žvejybos reik- 
menes, spiruokles ir matra- 
sus, peilius ir skustuvus, 
drabužius ir popierinius iš
dirbinius, radijo aparatus, 
pneumatinius ir elektrinius 
Įrankius, generatorius, lėk
tuvų dalis ir ginklus. Yra 
kolegija ir technikos insti-

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

NAKTYS KARALIŠKI UOSE. Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina .......................................... S2.06

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

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

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.” Šiemet kai
na dar tik $4.00 metams.

šv. Raito Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

Į mūsų Įstaigą atėjo jau
nas gražus malonus jaunuo
lis ir paprašė knygos, kuri 
tiktų amerikiečiui, norin
čiam lietuvių kalbos pra
mokti. Jam parodėme Li
thuanian Self-Taught ir an
gliškai lietuvišką žodyną.
Jis juos nupirko.

Išsikalbėjus su juo paaiš
kėjo, kad jis yra Alfredas
Jakniūnas, kurio tėvai, Ke- •« cosmos travel bureau 
leivio skaitytojai, gyvena f Skelbia

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
tviečia atvykti i jrražuji CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame MEŠKIUKO vasar- 
nanjvie.
Šeimininkai užtikrina * gražią 
ir ramią anlinka * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * (ierą 
ir sveika iki soties maistą * Ma
lonų patarnavma * Pavakarėlius 
su programėlėmis vaikams ir k. 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

MONUMENT BEACH. pasiekia
mas oer 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. LUfiYS 
C o Vilią “MEŠKA”

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

Yra tokių Įdomių dovanų Arlingtone. Jis studijavęs J 1961 m. EKSKURSIJĄ > 
kaip dviejų žmonių vienos■ Northeastem universitete! J | LIETUVĄ
savaitės atostogos prie Lake elektroniką, bet nesuspėjus h; apžiūrėk miestus— 
George, N. Y., ir daugybė i pabaigti buvo paimtas Į ka-
kitokių laimėjimų. riuomenę. Dabar jis karinę

L. R. Korporacijos pikni- prievolę atlieka Washing-
apie parkus, kurių ir daug ir kai kasmet sulraukia daug tone ir dirba savo specialy-

| dideli ir gražūs.
Čia stipri lietuviška kolo

nija su sava parapija, orga
nizacijom, radijo valandė
lėm ir 1.1.

Rochesteri plačiau aptarti 
reikėtų ištisos studijos, o tai 
jau ne mano, atsitiktino pa
keleivio, uždavinys.

Tad iki pasimatymo Buf- 
falo mieste.

Sta grius

JUOKAI

Nenormalūs gimimai

žmonių. Ne kitaip bus ir šie- į bės darbą, 
met. Į tuos piknikus vilio- Kiekvienai progai pasi
ja ir jau Įsigyvenęs papro- taikius, jis stengiąsis savo 
tys ir jo marga programa. ' pažįstamus p a informuoti

------------------------------- į apie Lietuvą ir lietuvius.
Kun. H. Stonie vestuvės Tuo būdu kai kas labiau su-

--------  sidomi tais klausimais ir net
Liepos 8 d. kun. Henry yra norinčių bandyt mokytis 

John Stonie susituokė su lietuviškai. Todėl jis ir mi- 
Mary Czaricki iš Pennsvl-. nėtas knygas nupirkęs, 
vanijos. Jungtuvės buvo Bo-j Pereitos savaitės gale A. 
stono universiteto koplyčioj Jakniūnas baigė savo ato- 
je, o vestuvinė puota The stogas ir išvyko Į Washing- 
Governoris House (Beacon toną.
St.). Joje svečių buvo apie

; Į Aplankyk gimine*
| Specialinės grupinės kelionės

: Į ruošiamos lėktuvais ar laivais*• K *
Vietų skaičius ribotas $

‘REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO* 
I----------------------------------------»

jMes taip pat padedam atke-* 
{liauti jūsų giminėm iš USSR* 

*

KLAUSIMAS IR ATSAKYMAS
Kuomet Jėzus buvo ant žemės, tuo

met jis tinkamai jralėjo atleisti nuo
dėmes, dėlto kad jisai buvo tasai 
“Dievo Avinėlis, kurs nuneša pašau
to nuodėmes.” Jis buvo žmujraus At
pirkėjas, ir būdamas tokiu turėjo pil- 

4 teisę atleisti nuodėmes. Nevienas 
žmogus nėra įgaliotas atleisti nuodė- 
nes, išskyrus prieš jį patį padarytus 
Prasikaltimus, kain jau aiškinom. 
Reikalavimas kad žmonės išpažintų 
nuodėmes kitam žmogui ir tvirtini
mas kad žmonės gali atleisti nuodė- 
rtes buvo padarytas Katalikų bažny
čios įstatymu 1216 metuose Kristui 
gimus, Laterr.no susirinkime. Tasai 
reikalavimas ir tvirtinimas neturi jo
kio pagrindo šventajame Rašte: 

Kiekvienas tinkama atgaila pada
ręs nusidėjėlis turi šventa privilegi
jų eiti pats vienas, siaučia pas didį
jį Jehova Dievą ir tenai išpažinti sa
vo nuodėmes, ir prašyti atleidimo 
Jėzaus vardan, kurs dabar sėdi Die
vo dešinėje ir užtaria visus atgailą 
darančiuosius, šventasis Raštas užti
krina kad tokiems bus atleista ir 
kad jie bus atsteigti į Dievo malonę; 
dėlto nėra reikalo išpažinti nuodė
mes kuriam nors žmogui.

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

3954 E. 4Ist St, Cleveland 3, Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapeliu, 

(Tracts, paskaitos iš šv. Rašto) ir 
atsiųsime neįmokamai šitas knygu
tes, tik parašykit mums.
Dievo Karalystės Žinios; Tėvas sū
nus ir šventoji Dvasia: Dievas ir pro
tas; Štai jūsų Karalius; Tiesa apie 
pragarą.

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

Siųskite dovanų siunti
niu* giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 

.pUnhyti fimi-
raivkite ar skambinkite > 

:OSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.*
45 We*t 45th Street
New York 36, N Y.
Tel. Orele 5-7711

• SENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biurasrnnrnnmf

nes Lietuvoje per
COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

Tet SW 8-2868

Berniukas klausia motiną:
—Mama, kaip gimė tėvelis? 
—Gandras jį atnešė,—atsakė

motina.
—O kaip gimė senelis?
Motina vėl paaiškino, kad ir

jj atnešė gandras.
—O kaip gimė senelė?—ne

nurimo vaikas.
—Ją taipgi atnešė gandras. 
Berniukas akimirką susimą

stė ir tada pasakė:
mūsų šeimoje.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

209 iš Bostono, Lavvrence, 
Cambridge, Worcesterio ir 
kitų vietų.

Jaunasis yra Keleivio 
bendradarbio Motiejaus ir 
jo malonios žmonos Onos 
Stakionių-Stonie sūnus. Jis 
mokėsi Northeastern uni
versitete, 1953 m. baigė An
dover - Nevvton teologijos 
mokyklą, o 1959 m. Bostono 
universitetą.

Merkis laimėjo žaibą

Massachusetts šachmati 
ninkai pr. sekmadienį, lie
pos 24 d. prie Quinsigamond 
ežero Lake Park, Worces- 
ter, Mass., turėjo savo išky
lą ir šachmatų žaibo turnyrą 
(10 sek. ėjimas). Čia pir
mą vėtą laimėjo Kazys Mer
kis iš So. Bostono, surinkęs

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIčIAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuvių gyvenimas po 
rusų caru, vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knyg išleido pats autorius, Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
taip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
E. PLESKEVIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont„ Canada
’astaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 

pranašystes.

tūtas. Utica turi turtingiau 
sius parkus visoje valstijoje,; Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO- 
pritaikytus vasaros ir žie- SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
mos sportui. Yra žymus mu- juotas romanas iš politinių 
zikos centras.. emigrantų gyvenimo, 268

Lietuviai čia turi savo psl., kaina $2.50.savo
klubą, veikia Balfo skyrius, 
šv. Jurgio parapija.

Syracuse — 216,000 gy
ventojų, miestas išsistatęs 
prie Onondaga ežero. Jau 
1656 m. jėzuitai čia buvo 
Įsteigę misijų stotį, bet po 
dviejų metų, dėl indėnų 
nuolatinių puldinėjimų,bu-

K. v. Rensselaer vardo poli- v0 uždaryta. Vėliau tėvas

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

• Biznio kortelių
• Spausdintą voką
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blanką

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvray, So. Boston 27,

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$5.00.

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRĮŽ T A i 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a s. 
romanas Iš Vinco Kudirkos! 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracij o j 
636 Broadvvay, So. Boston 
27, Mass.

5-1 taškų. 2-3 vietas pasida 
Šiuo metu jis dėsto sočio-! ^no tėvas su dukra iš Nor- 

logiją ir ekonomiką Emer-i thampton, Mass. Hendy ir 
son kolegijoj ir eina kunigo Cicilia Rock, abu po 31/, 
pareigas Dorchesterio uni-. t^skų. Petras Kontautas bu- 
tarų bažnyčioje. | vo vienintelis, laimėjęs taš-

Jaunoji pernai su pasižy-,M iš K. Merkio šiame tur- 
mėjimu baigė Emerson ko- nYre“ Turnyrą Įvykdė MSC- 
legiją. A pirm. George Nute, Cam-

Po vestuvių jaunieji išvy- bridge, Mass
ko Amerikos pažiūrėti. Nuo
lat gvvens Bostone. Daug 
jiems laimės!

2_ j, 1 Jei jaunas

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos ąeskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau- 
Dr. Charles Angel iš Gulf- iau lietuviškų knygų. Pirk- 

port, Mississippi, kur jis dir- darni vaikams dovanas, vi- 
ba ligoninėj, šiuo metu yra:suomet atsiminkite knygą ir 

.................. * tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas;
DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 

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

Susidomėjo lietuvių kalba

atvykęs i Harvardo univer
sitetą žiniom pagilinti. Jis 
yra vedęs Keleivio bendra
darbio M. Stonie-Stakionio 
žmonos sesers dukteri Va
leriją Domalakes iš Frack- 
ville, Pa. Daktaras susido
mėjo lietuvių kalba ir tiki
si jos pramokti iš Lithua
nian Self-Taught, kurią jam 
“užfundijo” M. Stonie.

PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 peL kaina $2 00

Mirus mano senai draugei ir ilgametei bendradarbei 

BARBORAI KEBLAITIENEI,

savo šeimos vardu reiškiu gilią užuojautą liūdintiems vyrui 
Vincui, sūnums Edvardui ir Albertui su šeimomis. O tu, 
miela Barbora, ilsėkis ramiai laisvos šalies žemėje. Tavo 
labai daug kilnių darbų liko nebaigtų, visi Tavo draugai ir 
bendradarbiai Tave ilgai—ilgai prisimins.

V. J. Količienė, Pittsburghe, Pa.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešama, kad nuo liepos 10 d., gerai Jums 

žinomo Amerikos Liet. A. Petrausko “Park Hill Realty” 
ir apdraudos Įstaigos patalpose 84-17 Jamaica Ave„ 
Woodhaven 21, N. Y. pradėjo veikti siuntinių persiuntimo 
BALTIC PARCEL SERVICE & EXPORT - IMPORT 
įstaiga. Telefonas VI 6-3330.

Čia galite geriausiomis sąlygomis ir pigiausiai pa
siųsti siuntinus Į Lietuvą, Latviją, Estiją, Sibirą ir kt. 
kraštus ne tik savo supirktus, bet ir- čia pat su papiginta 

aina 10 — 15% nuolaida pasirinkti geriausių net ir 
angliškų medžiagų ir jau už kelias dešimtis dolerių suda
ryti ne tik džiaugsmą, bet ir paramą savo artimiesiems.

BALTIC PARCEL SERVICE
aOOOOOOQ00000099009>909000X009000009000000000000000r

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, audėja 

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

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

tr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atei
čiai.

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

8LA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienua Iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių k<x 
lonijoee ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 Weet 30tb Strmat, N«w York 1, N. Y.

f

Laterr.no
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Viešnia ii Chicagos

(Vietines žinios
Dar daug kas neatliko Ne Alukoniai, o Balukoniai 

savo pareigos
Praeitame numery šešta-

Dr. P. Jonikas Bostone

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 21 KUO
POS GEGUŽINĖ ŠĮ SEKMADIENI, LIEPOS 30 DIENĄ.

AUTOBUSAI IŠEINA NUO SO. BOSTONO LIET. savo viešniai pagerbti suren 
PILIEČIŲ DRAUGIJOS LYGIAI 1-MĄ VALANDĄ.

Mirė J. Matuzas Svečias iš Kalifornijos

Liepos 16 d. mirė Jonas 
Matuzas, palikęs liūdinčias

Praeitą savaitę mus ap
lankė svečias iš San Fran-

žmoną ir dukterį su šeima. Į Kalifornijoj Paul Yo-
kapir.es ji palydėjo seni jo nikas, seniau gvvenęs ir vei- 
diaugai: K. Juška, J. Aidu- j^ęS lietuviu organzacijose 
kas, K. Leikus, J. Taurins- Chicagoje ir vedęs bosto- 
kas, P. Baltušis, M. Jalmo- nietę, mūsų draugu Šankų 
kienė K. Balkus. Lasei, T. dukterį Lilian.
Firevic’us ir kiti LDD 21 kp. 
draugai.

salėj. Laimingų metų jau
navedžiams.

Jaunojo tėvai Pranas ir 
lefanija A 

So. Bostone.

Pas savo pusbrolį Stasį _ ___ . . . _ _______ ______ ~ „
Miehelsoną iš Chicagos at- Paskutiniajame Balto vai- me puslapyje buvo įdėta Kalbininkas dr. Petras Stefanija Averkos gyvena 
važiavo Konstancija - Mi- dybos ir Piniginio vajaus gražios poros nuotrauka su Jonikas, dabar dirbantis
chalkevičiūtė 
nė. Su Stasiu 
Miehelsoną j
lankiusi ir Keleivio įstaigoj, kus, A. Vakauzienė. K. Na- prašome 

Liepos 19 d. Michelsonai maksienė, J. Venckus. V.
Dr. E. Jansonas atostogose

Svečias atvvko į Bosto
ną su žmona žmonos tėvų

počiai, advokatai Zuzana ir 
Anthony Shallnos, J. Sonda.

0 kaip svečius priimti ir 
vaišinti "Naujos Valgių 
Knygos” autorei!. Michel
sonienė moka—ką čia ir 
kalbėti.

Viešnia Bostono padan
gėj žada pabūti kelias sa
vaites.

Naujas tuntininkaa

Stelmokas, Račkauskas 
Vaičaitis ir J. Sonda.

Po6ėdy paaiškėjo, kad Dr. k. Jansonas, John 
toks vajus Bostone paskelb- Hancock Life Ins. So. revi 
tas pirmą kartą ir kad čia
gyvena tūkstančiai lietuvių, 
todėl iki šiol surinktoji su
ma yra labai menka, nes su
aukota tik kiek daugiau 
500 dolerių.

Žiedus rengiasi sukeisti 
ir Pranas Šaulys iš So. Bos- 

Osterville, Cape tono su Julija Tubyte išsametę 
Cod. Kiek pasilsėjęs, jis pe
reitą savaitę sumanė pama
tyti Bostoną, kuriame dar 
nebuvo buvęs. Čia jis ap
lankė savo pažįstamus ir kai 
kurias įstaigas, jų tarpe Ke

Brocktono.

zonus (Auditor), išvyksta.......................
atostogų į nuosavą vilą leivį,^ Lietuvių Enciklopedi 
“Audronę’ Cape Cod. To-
dėl prašo pranešti, kad vi

Harvardo universiteto 
biblioteka ir kt.

sais užsakymų reikalais dėl 
vasarojimo kreiptis tiesio- 

Nutarta dar kreiptis i visus, ii’iniai adresu: Audron
kurie dar savo aukos neati- Jansonas 87 East Bay Road,

Kuria šeimas

aplankyti, o pakelėje buvo Nuo šių metųlieĮ>os 16 d. 
Buvo atsilankęs Tvirbutas sustoję Chicagoje savo ma- Bostono skautų tuntininku

--------- mos aplankyti. paskirtas psktn. Kostas Ne-
Svecia> užsuko i Keleivi nortas. Bostono skautams

davė, ir prašyti ją ko grei-i Osterville, (ape Cod, Mass 
čiau įteikti iždininkui Jus- J Teletonas G A 8-8425. 
tinui Vaičaičiui. 359 Broad--
\vay, S. Bostone.

Nepamirškime, kad Bal
fo pagalbos šaukiasi mūsų ' 
broliai ir -esės ii- iš Lenkijoj

Makaitis i jauniu p-bes 
Day tone, Ohio

Aktorius režisierius Ipoli
tas Tvirbutas, gyvennatis 
HartiOide, conn., lankėsi 
Bostone. Buvo sustojęs pas 
Aleksandrą ir Antaną Gu
staičius.

knygų nusipirkt ir senas pa
žintis atnaujinti. Liejos 3o 
d. Paul ir Lilian Tonikai

tai via džiaugsminga žinia. 
K. Nenortas yra vienas iš 
Bostono skautų steigėjų ir

ir iš Vokietijos, ir iš Sibiro, 
ir iš Lietuvos.

Išvyko atostogų

išskrenda atgal į San Fran-J ilgametis darbuotojas ivai- 
cisco. j riose pareigose.

Kostui Zenonui linkime 
gražaus ir sėkmingo darbo 
vadovaujant lietuviškam 
skautu jaunimui Bostone.

A. T.

So. Bostono Lietuvių Pi 
liečiu Diaugijos šachmatų. 
Klubas siunčia i Amerikos 
jaunių pirmenybes Daytone.
< )hio, gabiausi savo jaunuo-

--------  Ii 16 metų Algį Makaiti. Jis
Monika ir Pianas l.ein- pereitais metais lamėjo Bos- 

hertai su Tatjana ii Jonu ton Schcolboys pirmenybes,

Bay Vieiv Reulty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai 

Namų, farmų ir biznių pardavi
mas, pa.kolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (in«urance) namų. bai
dų bei automobilių, nuo-toiių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, paiūpina viešbučių užsaky

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

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MCTSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

pa dežėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKĄ. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu. ketvirtadieniai* n«o
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

vrntllS: JONAS tOOMONTS

Sveikina iš Vokietijos

Valiliauskais išvyko dviejų 
savaičių atostogų, kurias 
praleis dr. Genės ir Ai tano 
Stapulionių viloj CapeCod.

Dalia Ivaškienė su vaikais 
išvyksta i Maine valstiją

vėlau Massachusetts ir N. 
\nglijos B klasės pirmeny
bes.

Jaunių pirmenybės prasi
dės liepos 36 d. ir truks iki

Pranas Averka liepos 22 
d. susituokė su Mary Rus
sell iš Dorchesterio. Vestu
vinė puota buvo So. Bostono
Letuvhj Piliečių Draugijos Naujoj AngĮijoj
---------------------------------- Į iš stoties WLYN, 1360 ki-

BENNY’S lociklų, veikia sekmadie-
I.l’NCH—DELIUATESSEN niais nuo 1:30 iki 2 vai. die-

Lietuviška IMikai™ Krautuvė D«- Perduodama: Vėliausių
356 rtaskingtun Si. ix.rvheu.er P^mių žinių santrauka 
.. . , u- komenta’ ai, muzika, dai-

, ... , nos ir Magdutės pasaka,
sta delikatesus, aplankyti mū-' r>« • -i i • i ■ *•, ! Biznio reikalais kreiptis i

_ . ; Baltic Honsts gelių ir dova-
vę. Joje galima rasti, l>e vietos 1 
gaminiu, importuotų skanėstu 
iš Vokietijos, Lenkijos ir kitu 
kraštu. Taip pat turime visada 
ir lietuvišku sūriu. Prekės visa
da šviežios.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

nų krautuvę, 502 E. Broad* 
pay, So. Bostone. Telefo- 

- nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

rugpiūčio 5. Panašu, kad iš 
vasaroti, o jos vyra- Riman- Chicagos šachmatininkų da- Patarnavimas lietuviškas. Įren 
tas Ivaška, atsargos karinin- jyyiViktorus Palčiauskas Simas skoningas, yra vėsintuvas 
kas, išvyko karinių pratimų įr Radys.
atlikti. -----------------------—

Grįžo dr. B. Matulionis Buvo sugrįžęs K. Mockus

‘•Keleivio” skaitytojas ir 
bendradarbis P. Juknevi
čius, nuolat gyvenantis Bel
gijoje, atsiuntė sveikinimų
iš Vokietijos, Bavarijos kai- Praeitą savaitę dr. Ralys Praeitą savaitgalį savo 
nų, kur praleidžiąs savo ato- Matulionis, dirbantis Wal- ‘šeimos atlankyti buvo at 
stogas. 1 lum Lake, R. L., ligoninėje. | važiavęs iš Nevv Yorko

Jis linki, kad Maikio Tė- stogų, kurias praleido no Kazys Mockus, dabartinis 
vas sav o senatvėje nors vie- grifo iš dvieiu savaičių ato- LIKo reikalų vedėjas.
ną dieną išvažiuotų pažve- Amerika besivažinėdamas. Ta proga jis buvo užsukęs’ 
joti be Zacirkos.

(air conditioning). Prašome 
atsilankyti.

(Skelb.—30)

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—i ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais •

pagal susitarimą {

495 Columbia Road

Sveikina ii Šhenandoah
buvo pasiekęs net Meksiką, ir į Keleivio įstaigą.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
925 E. Fourth SL,

B t 4 |-| n uu3ion I

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

Nevvyorkietė Verną Za- 
blockaitė atsiuntė sveikini
mų iš seniau labai veiklios 
lietuvių gyvenamos vietovės 

' —Šhenandoah. Pa., kur ji 
su Šeima leidžia atostogas.

METINIS TRADICINIS

PIKNIKAS
RUOŠIA LIETUVIU DRABININK U DRAUGIJOS 21 - OJ1 KUOPA

SEKMADIENJ, LIEPOS-JULY 30 d., 1961 
BERNICE CLAIRE SODYBOJE

357 Bay Road, North Easton, Mass.

Atlieku visus pataisymo, remon- j 
to ir projektavimo darbus iš lau- 1 
ko ir viduje, gyvenamų namų ir I 
biznio pastatų, pagal Jųsq reika- Į 
lavimą. šaukite visados iki 9 va- I 
landų vakaro.

J■Telefonas AN 8-3630

GR 9-1805 ir AN 8-9304 {

Dengiame Stogus • 
A? : Ir Taisome Juos ♦i

ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 
j Taisome, šingeliuojame. den-• 
giame aliuminijum ir dažo-} 

| me iš lauko sienas.
Free Estimates

ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO } 
Du broliai lietuviai •: --------------------------------

• Charles ir Peter Kislauskai 1* I
{ Garantuojame gerą darbą •

PRADŽIA 2 VALANDĄ PO PIETŲ GROS GERA MUZIKA

Be žaidimų šiame piknike bus ir įvairių laimėjimų pinigais ir gėrybėmis.

BERNICE CLAIRE farma—ta pati vieta, kur mūsų piknikai buvo pernai, už
pernai ir seniau. Mums ją rekomendavo Mass. valstybės seimelio atstovas James 
Condon. Yra graži svetainė, puikus eglynas ir kiti patogumai.

Bušai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos klubo So. Bostone 1 vai. po pietų. 
Kaina ten ir atgal $1.50, įskaitant įžangą į pikniką.

Patartina atsivežti vaikučius, nes čia jiems yra visokių priemonių žaisti—su
pynęs, rateliai, šliužinys ir kiti įrengimai. w v v

KELRODIS: Važiuojant automibiliais Stouggton 138 keliu už trijų mylių mo Stoughton, 
privažiavus Femards Market. po dešinei paimk kelią Main Street ir ui vienot mylioe bus 
miestukas North Easton. Čia paimk vidurinį kelią prieš kalniuką ir tis kehae iuves iki kelio 
Bay Road. tada suk po kairei ir tiesiai į Bemi ce Claire fartną.

Į------------------------------------,
Į Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013 j

S Dr. J. C. Seymour ;
• (LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas t 
Vartoji, vėliausios konstrukcijos { 

X-RAY aparatą ♦
pritaiko akinius }

{VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—S }
} 534 BROADtVAY {

SOUTH BOSTON. MASS.«_ ____________ »
TELEFONAS AN 8-2S05

\Dr. J.L.Pasakomis i 
| Dr. Amelia E. Rodd;

LAISVĖS VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS.
Tel. JUniper 6-7209

The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

rėptus ir turime visus gatavus vaistus.

.Jei reik vaistu — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel I. Rosengard, B. S.. Beg. Pharm.

382 a W. ISroaduat. tarp E ir F galviu. SO. BOSTON. 
Telefonas A.\ 8-6920

Nuo 9 vai. rvto iki S \<il. \.. išskyras šventadienius ir sekm.
soooosccosooosoaooeooooooooooeo

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
riežtukų nuo $1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

General Parcel & Travel Co., Ine
359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8*5040 {
________________ i

iĮstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P. M. 
Mtadleniais S A. M. - 4 P. M.

i ei Įjfytii i uciivn i
{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J
• Draudžiame nuo polio, viso- J 
}kių kitokių ligų ir nuo nelai- •

Apsidrausk

{mių (ugnis, audra ir kt.)
{Visais insurance 
{ kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jnstiee of thel’eare—Uonstable • 

59S E. Broadtvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. A N 8-1761 ir A N 8-2483 j
_____ J

reikalais

Dažau ir Taisau ą s ą
► Namus iš lauko ir viduje.
ė Lipdau popierius ir taisaus 
f viską, ką pataisyti reikia. 4
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

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

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET

j OORC1

VBBEBB
DORCHESTER 25, MASE.

OPTOMETRISTAIi
{ VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
• Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY
• SOUTH BOSTON, MASS.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, * 

žiedus, papuoaalus {

379 W. BROADVVAY {
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
629 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie rcikraeny s namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t

kapir.es



