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Jungtinės Tautos Negalėjo 
Išspręsti Bizertos Gučo

JT Saugumo Taryba Nieko Negalėjo Nutarti Prancūzų*
-Tuniso Ginče; Tunisas Dabar Telkia JT Seimo Na

rius, Nori Sušaukti Nepaprastą Seimo Sesiją 
Ginčui Spręsti; Tunisas Telkia Karo Jėgas.

GRJŽTA ATLIKĘS SAVO PAREIGĄ

BARINES

-

r •*,*ę**^ *

30 i »

Pereitos savaitės gale .JT Rusai Nori Vėl
saugumo taryba vėl svarstė VirŠUnill Derublį
Tuniso ginčą su prancūzais ____ _ ’
dėl Bizertos kariškos bazės.
Prancūzai karo veiksnius 
prie tos bazės sulaikė, bet 
jie neatitraukia kariuome
nės nuo užimtųjų aplink tą 
bazę vietų, kol negaus iš 
Tuniso garantijų, kad jie 
nebetrukdys atskiroms tos 
bazėms dalims savitarpėje 
susisiekti, bet Tunisas ke
lia reikalavimą, kad pran
cūzai visai tą bazę apleistų 
ir išsikraustytų namo.

Tiek dėl Dazės patuštini- 
mo, tiek dėl laikino sugyve- 
nim oprie tos bazės pran
cūzai siūlo Tunisui tiesiegi- 
nes derybas, bet Tunisas 
nori, kad Jungtinių Tautų 
organizacija pirma įsakytų 
prancūzams trauktis iš Bi-

Amerika Pradeda Ruoštis 
Berlyno Krizei

Krašto Kariška* Stiprinimas Bus Vykdomas Palaipsniui 
lr Be Provokacijos; Sustiprinta Kariuomenė Tik Ru

denį Bus Gabenama j Europą; Tuo Tarpu Bus
Bandoma Tartis Su Sovietų Valdžia.

Kuba Žada Grąžinti 
Pavogtą Lėktuvą

. -A._ 1____ = _ Į_T_2___ a._žertos Dažęs, i okio nutari
mo JT saugumo taryba ne
galėjo padaryti, ji balsavo 
dvi rezoliucijas ir nė viena

Iš paskutinių rusų dikta
toriaus Nikitos Chruščiovo 
pasisakymų Berlyno klausi
mu. Vakaruose dal omos iš
vados, kad Sovietijos val
dovas norėtų ir vėl pradėti 
derėtis prie stalo didžių
jų keturių kompanijoj.

Kol kas oficialaus pasiū
lymo susirinkti keturiems 
didiesiems niekas dar nėra 
padaręs, bet rusai prie to 
veda. Vakarų valstybių va
dai, nežiūrint daugelio pasi- į 
tarimų, vis dar neturi visiš
kai vieningo nusistatymo 
dėl viršūnių konferencijos 
ir dėl savo bendros laikyse
nos tokioje konferencijoje.

Tiesa, reikalas dar nėra 
skubus, stygas suderinti dar 
yra laiko, nes Berlyno kri
zę Chruščiovas iš anksto už
sakė ir ji pribręs tik apie
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Astronautas kap. Virgil I. Grissom (viduryje) ant Randolph laivo denio, kur jį at
vežė helikopteris, pagavęs jį Atlanto van denyje. Astronauto kelionė į aukštybes 
gerai pasisekė, bet jam ūpą sugadino tas, kad kapsulė, kurioj jis skrido ir nusi
leido į vandenyną, nuskendo, o joje buvo filmai ir kita surinkta skrendant me
džiaga. Kapitono Grissom kelionė jau bu vo antrojo amerikiečių ekskusija į erdvę.

Rusai Demonstravo Anglija Nori Įstoti Į Prezidentas Grįžo 
Savo Karo Laivus Europos V kio Uniją Sosiinėn Prie Darbo

.„ x ,. .. . , Padėkos dieną ar apie Ka ,u tų rezoliucijų nesurinko; ]ėdas Todėl Iaiko|
i balsų, todėl atpuolė. Be. susįprasti įr bendrą laiky
to, vieną švelnesnę prancu- sttarti. 
zams rezoliuciją rusai grasi- I ____________________

S SJl Kongreso, Svarsto 
saugumo taryboje nedaiy- Pagalbą Užsieniams
vavo, bet jie ir neboikotavo ----------
posėdžio ir buvo pasiruošę Senatas jau pradėjo vi-i 
bet kokį jiems nepatinkamą sumoje svarstyti prezidento 
nutarimą vetuoti. Bet jiems pasiūlytą užsieniams duoti ! 
to nereikėjo daryti. pagalbą. Senato komisija

Dabar Tunisas telkia ka- prezidento pasiūlomą piiė- 
ro jėgas prieš pi ancūzus. beveik be pakeitimų, to- 
Esą Nasserio Egiptas, Jor- dėl laukiama, kad ir senato 
danija ir kiti arabų kraštai visuma laip pat^ piezidento 
greit atsiųs savo karo pajė
gas i Tunisą ir padės jam 
prancūzus vyti lauk.

Ar prancūzai trukdys ara-' 
bų savanoriams vykti į Tu-

Liepos 30 d. Sovietų Są- Anglijos vyriausybė nu- ; Prezidentas J. F. Kenne 
junga minėjo karo laivyno tarė kreiptis į šešių Europos dy po dviejų dienų poilsio 
dieną irta proga Leningra- valstybių muitų uniją, arba Cape Cod grįžo į Wosh- 
de komunistai demonstra- bendros rinkos valstybes su ingtoną tęsti kariškus pasi- 
vo savo karo laivus. Pro mi- pateikimu Įstoti į tą bendros ruošimus ir būti arčiau kon- 
mia3 žmonių praplaukė nau- rinkos ūkišką sąjungą. i greso, kurs dabar svarsto 
jausieji rusų karo laivai, ru- Bendros rinkos sąjungą1 vyriausybės pasiūlytą prog-

siūlymams pritars. Kiek 
daugiau kliūčių gali būti at
stovų rūmuose, bet “su Niki
tos pagalba’’ ir ten užsie
nių rėmimo programa grei
čiausiai bus priimta.

Daugiausiai abejonių ky
la kongrese dėl to, kad pre
zidentas siūlo priimti užsie
nių rėmimo programą ke
liems metams, kad galima 
būtų užsieniuose vvkdvti il
gesnio laiko pasimojimus. 

Tunisijoj dabar Dabar, kai pinigai skiriami 
kasmet, planuotojai nieka
da nėra tikri, ar pradėtas 
koks darbas bus galima už
baigti, nes tas priklauso 
nuo to, ar kongresas skirs 
reikalingas lėšas.

sai ir ta proga gyrėsi, kad kol kas sudaro šešios Euro- 
jų karo laivyno nugarkaulis pos valstybės (V. Vokietija, 
esą atominiai povandeni- Prancūzija, Italija. Belgija,' 
niai laivai, bet laivų parade Olandija ir Liuksemburgas) 
atominių submarinų nebu- ir visos tos valstvbės eina 
vo.

Neseniai rusai parodė pa
sauliui savo naujausius ka
riškus lėktuvus, o po to jie 
pradėjo girtis savo atomi
niais submarinais, bet jų 
dar niekam nerodė.

Vakaruose retai kas maži
na rusų karišką galybę ir 
visi žino, kad Sovietų Rusi
ja visus pokarinius metus 
ginklavosi visomis išgalė
mis, o todėl turi turėti mo
derniškų ginklų, kaip jų tu
ri ir Vakaių valstybės.

Buv. Prez. Truman 
Sako Rusai Blofuoia

lamą užsieniams remti.
Kiek seniau atrodė, kad

kongresas žymiai apkarpys 
užsieniams remti programą, 
kurią prezidentas pasiūlė

prie muitų unijos. Jos jau kongresui, bet dabar jau 
dabar yra sumažinus.os < laukiama, kad kongresas 
muitus savitarpinėj preky-j prezidento pasiūlymams pri- 
boj ir eina prie visiško mui-‘ tars. Prie to prisidėjo ir pi e
tų panaikinimo. Anglija ii- zidento geri santykiai, pa- 
gai svyravo ir net buvo su-1 la.komi su kongresu, ir Ni- 
crganizavusi kitas šešias kitos grasinimai.

Pereitos savaitės pra
džioje Kubos diktatoriaus 
Castro vienas šalininkas pa
kišo keleivinio lėktuvo pi
lotui revolveri ir privertė 
jį lėkti į Kubą ir ten nusi
leisti žemyn. Lėktuve buvo 
37 žmonės. Visi keleiviai ir 
įgula vėliau buvo paleisti, 
bet Castro grasino, kad jis 
neatiduos lėktuvo, kol Ame
rika negrąžins jam kelius 
mąžus lėktuvus teismo pa
tvarkymu areštuotus už sko
las.

Bet savaitės gale Kubos 
diktatorius apsigalvojo ir 
skelbė, kad jis pavogtą lėk
tuvą atiduos Amerikai, nes 
lėktuvo užgrobimas gali 
duoti pagrindą Amerikai
užpulti rvuv^. vvr-r
stro žada perduoti Jungtinių 
Tautų organizacijai. ..

Dėl lėktuvo pagrobimo 
Amerikoje buvo girdėti la
bai griežtų pasisakymų ir 
siūlymų sudrausti Kubos 
banditizmą.

Kubos keli lėktuvai Ame
rikoje buvo areštuoti teismo 
Įsakymu, tikslu išieškoti 
iš Kubos skolas privačioms 
firmoms.

Labdaros Veikėjai 
Gauna Įspėjimą

Amerikoje yra apie 100 
tūkstančių visokių organi-

Frezidentas J. F. Kenne
dy pereitą savaitę pranešė 
tautai, kodėl Amerika turi 
būti pasiruošusi girti Ber
lyną, jei toks reikalas būtų 
ir tuoj po to kongresas ėmė
si darbo, kad duotų prezi
dentui jo prašytą karo jėgų 
sustiprinimą. Kongresas be 
ilgų ginčų, republikonams 
ir demokratams pritariant, 
duoda prezidentui viską, ko 
jis prašė karo pajėgoms sti
printi—pinigų ir vyrų gin
klams ir geresniam pasiruo
šimui.

Šią savaitę kongresas nu
balsuos reikalingus įstaty
mus ir prezidentus pradės 
juos vykinti gyvenimam

Karo pajėgų stiprinimas 
bus vykdomas palaipsniui, 
bus pašaukta į kariuomenę 
daugiau vyrų, nepilnos divi
zijos bus papildytos, bus 
užpirkti nauji ginklai, bus 
geriau paruoštos kelios at
sarginės nacionalinės gvar
dijos divizijos, bet tų ka
ro pajėgų gabenimas į Eu
ropą bus daromas tiktai 
ankstyvą rudenį, jei toks 
reikalas bus.

Amerikos politika yra tu
rėti reikalingą jėgą, bet nie
ko neprovokuoti, savo jė
gų nedemonstruoti ir tik 
krizei besiartinant turėti 
savo jėgas paruoštas ir ne
toli krizės šaltinio.

Sovietų Komunistai 
Turės Programą

zacijų. kurios vienam ar ki-'

nišą, nėra dar žinoma. Ir iš 
Sovietų Rusijos Tunisas dai
ne prašė kariškos pagalbos, 
bet grasina vėliau prašyti. 
Jugoslavijos Tito sutiko 
siųsti savo “savanorius” ka
riauti prieš prancūzus.

Padėtis
yra “nei karas, nei taika.” 
Jei ji ilgiau užsitęs, ji ga
li virsti karu. Jungtinių Tau
tų seimas dar nešaukiamas, 
nes Tunisas dar nesuteikė 
50 valstybių, kurios pasisa
kytų už seimo sušaukimą 
tuoj pat. Indijos vyriausybė nio- 

šiasi protestuoti Washing- 
Pereitą savaitę Alžerijos tone prieš Pakistanui tei- 

arabai nacionalistai nutrau- kiamą karišką pagelba, ir 
kė derybas su Prancūzija ypač Indija yra nepatenkin- 
dėl taikos atstatymo Alžeri- ta, kad Pakistanas gauna 
joj ir dėl to krašto gyvento- modemiškų karo lėktuvų, 
jų atsiklausimo. Pakistaro vadas, kada

Alžerijos n a c ionalistai lankėsi Washingtone, pro- 
skelbia, kad jie derybas nu- testavo prieš Amerikos pa
traukė todėl, kad Prancūzi- limą pagalbą Indijai, nes 
ja nesutinka pripažinti jo manymu tokia pagalba 
jiems visą Saharos dykumą galėtų būti nukreipta prieš 
su visais jos gamtos turtais. Pakistaną.

Europos valstybes prekybai'
savitarjiėje skatinti.

Bet šešios bendros rinkos 
valstybės turi apie 170 mili
onų gyventojų ir anglų iš
dirbiniams vis sunkiau yra 
konkuruot; su kitomis Euro
pos valstybėmis bendroje 
rinkoje. Dėl tos priežiasties 
Anglija pergyvena eilinius 
ūkiškus sunkumus.

Ąnglijos nutarimas dėtis 
prie “bendrosios rinkos” 
šešių pareikalaus ilgų dery
bų, bet Anglija pirmą žings
nį jau padarė.

Buvęs prezidentas H. S.
Truman dėl rusų grasinimų 
išvaryti vakariečius iš Ber
lyno sako, kad rusai smar
kauja, bet jei Vakaių val
stybės laikysis vieningai ir 
tvirtai, rusų blofas sprogs.
H. S. Truman pritaria pre
zidento J. F. Kennedy pasi
sakymui dėl Berlyno ir ma
no, kad tvirtas laikymasis 
Berlyne yra būtinas.

Rusų blofas, jei tai yra 
tik blofas, pasirodys rudenį, 
arba žiemą, kada nišai su
darys “taikos sutartį” su 
savo lėlėmis rytinėj Vokie
tijoj ir rytinės Vokietijos 
komunistai bandys uždaryti 
kelius į vakarinę Berlyno\ apie jo pasitraukimą įs rie- pat karštos, kaip ir pietinėj

tam tikslui renka pinigus iš | 
žmonių. Daugiausiai yra vi
sokių labdaringų organiza
cijų, kurios rankioja iš žmo- į 
nių aukas.

I abai daugelis tų pinigui 
renkančių organizacijų ne
duoda aiškių apyskaitų apie 
savo veiklą ir ypatingai} 
mėgsta nutylėti, kiek tos į 
organizacijos išleidžia pini
gu auku rinkimui. Yra to-. 
kių organizacijų, kurios vi
sus surinktus pinigus pra- 
valgo ir todėl nėra linku
sios girtis, kad jų labdara 
tik jas načias ir paliečia.

Praeitą šeštadienį Sovietų 
Sąjungos komunistų partija 
paskelbė naujos savo prog
ramos projektą, kuriame su
rašyta daugybė visokių pa-

! žadu Sovietijos gyvento
jams. Tik pilietinių laisvių, 
kokias mes žinome demok
ratiškuose kraštuose, nau
jame programos projekte 
nėra.

Naujasis programos pro
jektas numato “taikingą ko
egzistenciją” su kapitalis- 
pranašauja, kad kapitaliz- 
tiniais kratais, bet kartu 
mas jau yra atgyvenęs savo

miesto dalį

AMBASADORIŲ
SĄSKRYDIS

IVezidentas dar tikisi ir 
paramą mokykloms laimėti 
kongrese, nors prieš kelias 
dienas atrodė, kad ta 
atrodė, kad ta prezidento 
programos dalis nepraeis 
dėl katalikų vadų spaudimo 
i kongresmenus, kad jie ne
užmirštų, jog katalikų ba
žnyčia irgi nori valdiškų pi
nigų savo parapijinėms mo
kykloms.

1500 Žmonių Indijoje
Mirė Nuo Choleros
Dvejose Indijos valstijo

se—Pradesh ir Bihar— nuo 
birtelio 7 d. siaučia chole
ra. Tcse valstijose jau mi-

Nikosijoj. Kipro respubli- rė nuo tos baisios ligos apie 
kos sostinėje susirinko iš pusantro tūkstančio žmonių 
21 šalies Amerikos amha- ir ligai galo dar nesimato, 
sadoriai išklausyti C. Bow- Indijos vyriausybė sako, 
les pranešimo apie Ameri- ,kad skiepijimas žmonių 
kos politiką Viduriniųjų prieš choleros ligą vykdo- 
Rytų kraštuose. mas labai plačiai ir tikimasi

Chester Bovvles via vai- SenJ rezultatų.
stybės pasekretorius ir arti- Abi ligos paliestos vai 
miausias
riaus bendradarbis. Kalbos dalyje, kur vasaros yra taip

.x A . amžių ir turi užleisti vietą
Komitetas, kuris begyje komunizmui. 

dviejų metų tyrinėjo ‘lab
daringų organizacijų veiklą, 
įspėja tas

Dėl programos pažadų 
skaitytojai ras daugiau in-organizacijas, , ..... ... ...

kad ios neteks visuomenės l Į^rmac.jy la.krasc'O viduje 
ir prie tos programos dar 

tai
pasitikėjimo, jei ir ateityje *', Pne-,. ....
duos neaiškias apyskaitas ir, s ,\e
nuslėps, kokia dali surinktu 2” <1ldel's 

. . * . , ri dokumentas, pilnas visokiųpinigu jos pačios suvalgo. . , . - _ • . npinigų jos pačios suvalgo.

DERYBOS SU GM

l pažadų ir pranašavimų.

Darbo sekretorius A. J. 
Goldberg lanko krašte ra
ketų bazes ir aiškina skun-

Automibilių darbininkų
valstybės sekreto-' sti jos yra siaurinėje Indijos ’irUa pradėjo derybas su v J,™ dirbti
dradarbis. Kalbos dalyje: kur vasaros yra ra.p GM korporacija dėl darbo d“ f*'**™*’*?*

tos nepasitvirtino. Indijos dalyje.

sutarties atnaujinimo. fįo odrevalandžių darbo ir 
tartis baigiasi rugpiūčio 30, i kitokio parazitizmo.
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JI ĮSKILO 117 MYLIŲPirmieji pasiruošimai
Prezidentas J. F. Kennedy pereitą savaitę padarė 

pranešimą tautai apie Berlyno bręstančią krizę ir ta pro
ga jspėjo kraštą, jog gresia rimtas pavojus ir tam pavo
jui pašalinti ar pasitikti kraštas turi pasiruošti. Prezi
dentas sakė, kad Amerika yra pasiruošusi derėtis ir ieš
koti taikaus sprendimo visiems nesisipratimams ir gin-Į 
čams spręsti, bet neleis savęs išvaryti iš Berlyno ir ne-1 
išduos Berlyno gyventojų laisvės. Karo Amerika nenori, 
bet Amerika yra kariavusi ir, jei kitos išeitis nebus, tu
rės ir vėl kariauti.

Prezidentas ta proga paminėjo, kokių priemonių 
Amerika imsis, kad tinkamiau pasiruoštų visokioms ga
limybėms. Pirmiausiai bus šiek tiek sustiprinta kariuome
nė, bus sustiprintos oro ir jūrų pajėgos, bus rimčiau pasi- 
įūpinta civiline apsauga ir bus Įsigyta naujų ginklų. Iš 
viso 225,000 vyrų sustiprins mūsų šalieš kariškas pajėgas 
ir 3,400,000,000 dolerių pinigų bus išleista krašto gere
sniam paruošimui.

Amerikos prezidentas niekam negrasino, bet šaltai 
išdėstė reikalą ir kanu pabrėžė, kad Amerika yra pasi
ruošusi derėtis ir ieškoti taikaus sprendimo visiems gin
čams. Bet pats faktas, kad Amerikos prezidentas nepasi
tenkino taikiais žodžiais, bet painformavo kraštą ir apie 
pirmuosius pasiiuošimo žygius, suelektrino visą sali ir 
rado didžiausio gyventojų pritarimo. Visi reiškia vilties, 
kad jėgų nereiks bandyti, bet jeigu reiktų ir tos jėgos 
būtų nepaiuoštos, tai būtų nedovanotinas apsileidimas. 
Jeigu bus išvengta jėgų bandymo ir pralaimėjimo prie 
Berlyno, tai už tai greičiausiai tėkš dėkoti geram pasiiuo- 
šimui ir pasiryžimui neleisti save išmesti iš miesto, kuria
me Amerikos ir kitų Vakaių valstybių karo pajėgos yra 
teisėtai ir neturi jokio pagrindo iš to miesto trauktis.

Šitos raketos kapsulėj astronautas kap. Grissom in
kilo 11S myliu ir nukrito į Atlanto vandenyną už :{»3 
myliu. Baigus kelionę astronautas paragavo kiek vi 
dens. bet šiaip visa kelionė buvo sėkminga.

bu* po 20 metų, galima spė- 
j lioti, bet programinius pa- 
i žadus daryti galima tik tu
rint savo lankose vėzdą ir 
žinant, kad už pažadų ne
tesėjimą niekas netrauks 
atsakomybėn.

Kadaise komunistai Ru
sijoje buvo pradėję ginčytis 
dėl “valstybės išnykimo.”

Nr 31, Rugpiūčio 2, 1961

Į Kas savaite 1
Mirties bausmė kvidavimo kelių dienų karo

, ... I prie Bizertos kariškos bazės.
Mirties bausmes panaiki-!

nimas yra daugelio pažan- • Ką nutars JT saugumo ta- 
Tuos ginčus nutraukė Stali- giųjų žmonių siekimas. Už; *yba, jei iš viso ką nors nu- 
nas savo garsiaisiais apsi- mirties bausmės panaikini-'tars> dar nęra žinoma. Bet

mą kai kada prasitaria ir į tas gal ne tiek ir svarbu, 
vienas kitas komunistas.• Daug svarbiau yra arabų 
Pavyzdžiui, Antanas Bimbai valstybių pasitarimai ir jė- 
yra ne kartą pasisakęs prieš
mirties bausmę, bet jis visa
da pataiko pasisakyti prie 
tos rūšies bausmę tik tada,

valymais—jis paleido kul
kas į makaules ir ginčą už
baigė taip, kaip jis norėjo. 
O valstybė Sovietijoj ne tik 
neišnyko, bet išaugo į bai
siausią, visą apimančią or
ganizaciją, kuri tvarko ne 
tik žmonių kasdieninį mate
rialinį gyvenimą, bet nusta
to, ką žmonės turi galvoti, į 
ką jie turi tikėti, kaip jie 
turi dirbti, kaip jie turi šni
pinėti savo kaimynus ir ben
dradarbius ir, bendrai, vals
tybė pasidarė ne tik “kalė
jimas,” kaip Leninas ją va
dino, bet pasidarė ir bažny
čia, ir mokykla, ir viskas ki
ta. Toki visaapimanti, tota
litarinė valstybė, valdoma 
komunistų partijos, iš atski

gų mobilizacija karui prieš 
Prancūziją Tunise ir Alže- 
ri joj. Arabų valstybės ir iki 
šiolei atvirai kariavo prieš

kai čia Amerikoje ar kuria- prancūzus, o dabar rengiasi 
me kitame Vakarų krašte! su visomis savo jėgomis 
mirties bausmė yra taikoma. ■ traukti į šventą karą dėl 
Kada komunistai žudo savo Saharos aliejaus šaltinių ir 
priešininkus, Bimba tyli ir kaip tik tuo metu, kada Va- 
nesuranda savyje drąsos karų pasaulis turi telkti jė- 
tą bausmės rūšį smel kti. I gas dėl Berlyno krizės.

Šiomis dienomis iš Sovie- ■ įdomu, kad seniau Tuni- 
tijos praneša apie pasmer-, sas tvirtino prancūzams, 
kimą mirčiai ten dviejų > kad kilus kaiui jie leis pran- 
“spekuliantų.” ---Iš viso 8 to
kie spekuliantai buvo nu
teisti po 15 metų kalėjimo, 

1 bet dviem spekuliantams

Ką jie žada?
ro žmogaus padarė beteisį • prokuroras reikalavo mir-
darbo gyvulį, kuris turi tik 
tiek teisių, kiek valstybė lei 
džia jam turėti.

Sovietų Sąjungos komuni-, miršta, o kai ėjo didysis 
Kaip Amerikos žmonės ir kongresas pritarė prezi- «tų partija paskelbė savo Stalino “valymas,” tada bu-

ties bausmės ir bylą perkėlė 
į aukštesnį teismą, kuris 
Nikitos pageidavimą išpildė

dento žodžiams ir jo raginimui pasirtiošti, matyti iš to,, naujos programos projek 
kad kongresas kelių dienų bėgyje paruošė reikalingus tą, kuris bus apsvarstytas 
Įstatymus ir juos nedelsiant priims. Tas geriausiai rodo,, partijos kongrese spalio mė- 
jog amerikiečiai laukė aiškaus vyriausybės pasisakymo nes' iri žinoma, priimtas, 
ir lonVa no tik indžiu hpt žvoiu. kurie stirniną krašto nes programos piojektas 

yra paruoštas su Nikitos pri
tarimu, todėl jam nieks su-

ir laukė ne tik žodžių, bet žygių, kurie stiprina krašto 
ryžtą ginti savo teises ir nebeleisti rusams laipioti sau 
ant kojų. Pasiruošimas bus naudingas ne tiktai spren
džiant Berlyno klausimą, bet ir bet kurioj kitoj krizėj, 
kurią Maskva sugalvos išprovokuoti šalia Berlyno ar po 
Berlyno.

Prezidento žodžiai ir ypač jo žodžiai apie pasiruoši
mą rado pritarimo ne tiktai tautoje, kongrese ir spaudoje, tija. buvo priėmusi progra- 
bet ir užsienyje. Visi Amerikos sąjungininkai suprato, mą, bet ji greit buvo už
jog šį kartą Washingtonas rimtai i reikalą žiūri, o todėl__________________________
ir sąjungininkai mano neatsilikti ir taip pat prisidėti prie
pasiruošimo.

važiavime nedrįs priešintis.
O koki buvo komunstų 

partijos programa iki šiol? 
Taigi, jos visai nebuvo.

1919 metais komunistų par-

APŽVALGA
MIZARA TEISINASI

Rojus Mizara, 
bolševikiškos valdžios bly
nais penėtas vyras, rašo sa
vo “Laisvėje,” kam jam ko
kie ten “veiksnių^ chuliga
nai’* padarę kiaulystę. Pa
siklausykim kaip gailiai Mi
zara skundžiasi ir tada su
prasime, kaip tas peniukšle- 
vičius bijo netekti gero var
do ir riebių honorarų iš Lie
tuvos valdovų. Mizara sako:

“Tai, ką paduodu žemiau, be 
abejonės, nustebins ne vieną 
padorų žmogų.

“Atsitiktinai sužinojau, kad 
Tarybų Lietuvos priešai siunti
nėja i Lietuvą Įstaigoms ir pa
vieniams piliečiams visokį anti- 
-tarybinj brudą mano vardu! . .

“Jie, sakysme. iškerpa iš bur
žuazinės spaudos koki biauru 
anti-tarybini raštpalaikį, deda 
Į voką, užadresuoja kokiai vi
suomeninei įstaigai arba įžy
mesniam asmeniui Lietuvoje, o 
atgalinį adresą užrašo: ‘R. Mi
zara. . .

“Vadinasi, suaaro taip. ta
rytum tą jų šlamštą aš siųs
čiau ! . .

“Ar jūs, gerbamas skaityto
jau, girdėjote tokį chuliganiz
mą?

“Ir tai atlieka ne pavieniai 
asmenys, o ‘Veiksnių’ organi
zuoti chuliganai. Jie. matyt, ti
kisi, kad su mano ant voko pa
varde ir adresu jų šlamštas 
lengviau pralys j Lietuvą. . .

“Lietuvos žmonėms, kurie 
yra gavę visokių šlamštų, siųs-

kau: žinokite, supraskite, kad 
ne aš juos siunčiau. Juos jums 

Lietuvos siuntė ir tebesiunčia suniekšė- 
ję šantažistai - blackmaileriai.
kuriuos užlaiko, kuriuos finan
suoja ‘vaduotojai’ iš nesusipra
tusių žmonių surinktomis auko- 

(Laisvė liepos 28 d.)mi*.

jevas? Leninas į tai atsakęs: 
—Dideliame ūkyje visoks 
brudas gali būti naudingas!

Kodėl Mizara nepagal- 
■ vojo, kad štai ir jo menka 
j būtybė pasirodė kai kam 
naudinga pasiųsti į Lietu
va nekomunistiniam “šlam-

ldomu tas isteriškas Ro
jaus bažijimasis, kad ne jis 
siunčia Į Lietuvą “šlamštą.” 
Jis siunčia tik “Laisvę,” 
nors kodėl jis mano, kad jo 
ta “Laisvė” nėra šlamštas, 
jis nesiteikia pasakyti.

Rojus nežino, kas “jo var
du” siunčia “šlamštą,” bet 
tas blynų didvyris ir nežino
damas pirštu rodo i kokius 
ten “veiksnius” ir net nu
duoda žinąs, kieno pinigais 
tas yra daroma!

Atrodo, kad Mizara labai 
išsigando, kai sužinojo, kad 
“jo vardu” į Lietuvą eina 
nelegališki raštai ar iškar
pos iš kitų laikraščių. Ko 
jam išsigąsti? Ar bijo, kad 
honorarų karvutė gali už
trūkti ?

R. Mizara savo isterišku 
šauksmu “žinokite, supras
kite” pasirodo esąs žmogus 
visai be humoro ir pilnas iš
gąsčio dėl galimybės pra
rasti kazionus blvnus iš bol-

cūzams vėl užimti Bizertos 
tvirtovę, o dabar “vakarie
tiškas” Burgiba jau atvirai 
sako, kad jam visai nerūpi 
Prancūzijos saugumas. Jis 
nori Bizertą paimti savo ži
nion, gauti magaiyčioms 
Saharos aliejaus, o viskas 
kita jam neiūpi. Oficiališka 
Tuniso politika rytų-vaka
rų varžytynėse jau yra vi
siškas neutralumas.

Ar Bizertos tvirtovė ver

Tokios valstybės valdyto- • jr du “spekuliantu” nuteisė 
jai dabar išėjo su nauja . mirti. Nuteistieji Y. A. Ro- 
programa ir naujais pažą- kotov ir V. P. Faibišenko 
dais, bet ar reikia didelio jau jr sušaudyti. Bet Anta- 

mentatorius Bucharinas. Po išmanymo, kad visus tuos nas Bimba nė vienu žodžiu
to apie partijos programą1 pažadus skaityti tik dar vie- neužsiminė ir apie mirties ta VTa kad dėl ios kiltu 
niekas ir kalbėti nebedrįs- na apgavyste visoj virtinėj bausmės panaikinimą ta Į naujos’peštynės, civilis žmo-

vo išvalytas tos programos 
vyriausias autorius ir ko-

davo. . .Iki 1919 m. komu- apgavysčių? proga visai nekalbėjo. Du;
nistų partija gyveno 1903 Kadaise, kai Stalinas pra- žmonės nužudyti už kokias 
m. priimta programa, kuri dėjo prievarta ir negirdėtu tai spekuliacijas, o ne už 
į partijos politiką ir laikyse- žiaurumu pramonininti atsi- prievartavimą, žmogžudys- 
ną jokios įtakos neturėjo. likusią Rusiją, buvo kalba- tęs ar panašius biaurius pra- 

Dabar Chruščiovo suma-: ma- kad po vienos kitos sikaltimus ir humanišką su- 
nymu partija priims naują piatilietkos Rusijos žmonės tvėrimą vaidinantis Bimba
programą ir toje programo- i keliaus tiktai lėktuvais ir neprotestuoja nė vienu žo- 

, ar ing projekte, yrs su- veik kiekvienas rusas turės džiu. Tai tau mierties bau-IOJ-
rašyta visokiausių pažadų 
ir akių muilinimų.

Paimsime keletą pavyz
džių iš tos naujosios progra
mos projekto. Joje skaito
me, kad po 10 metų Sovie- 

! tų Sąjungos žmonių gyve
nimo lygis bus aukščiausias 
visame pasaulyje. Bus? Ko
dėl turėtų būti? Juk dabar

štui”? j Sovietijos darbo žmonės
Ta mintis turėtų sukelti gyvena keturius ar penkius 

juoko, bet R. Mizara puola kartus blogiau, negu Ame- 
į isteriją ir, kaip visada, ka- rikos žmorfės. Kokiu būdu 
da Rojus nori būti labai gu-; per 10 metų komunistai ma
drtks, jis pradeda maišyti 
svetimus žodžius ir nukalba 
visai nuo koto. Siuntimas 
“šlamšto” i Lietuvą Mizaros 
“vardu” ar “atgaliniu adre
su” nėra joks šantažas, tai 
vra tik bandymas bolševi
kiškus laiškų cenzorius ap
gauti. Tiktai tas. Ar tie cen
zoriai duodasi apgaunami, 
tai jau kita istorija.

O dabar vienas rimtas rei
kalas. Ar Rojus Mizara ir 
visi bolševikiški “rojukai” 
gali paaiškinti, kodėl į Lie
tuvą nėra įleidžiami lietu
viški laikraščiai, išskyrus 
bimbiniai-mizarinę spaudą, 
kuri neša Lietuvos žmonėms 
tas pačias nubodžias ir me
lagingas informacijas, ko
kias jie gauna ir iš komuni
stinių laikraščių, leidžiamų 
Lietuvoje? Kodėl Maskva ir 
jos klapčiukai Vilniuje bijo 
isileisti į Lietuvą nebolševi- 
kiškus laikraščius? Rojau, 
ar žinai atsakymą? Ir kaip 
Rojus sužinojo, kad i Lie
tuvą jojo “rojavu” var
du eina “šlamštas,” o ne 
rimta informacija, kuriosševikų Lietuvoje.

Mes pasakysime Rojui Lietuvos žmonės gal yra la-
anekdotą apie “didįjį Lėni- bai išsiilgę? 
ną,” kuris gal atves jį į lyg- Atsakymo į mūsų klausi- 
svarą. Pasakoja, kad kas tai mus iš Rojaus mes negausi- 
kartą paklausęs Leniną, ko- me, bet mūsų skaitytojai at- 
dėl jis laiko savo aplinkų- sakymą žino ir gali apsiei- 
moje Kremliuje tokį melagį ti be Maskvos bliudlaižio

tų jiems neva nuo manęs, sa- jr bailį, kaip Griška Zinov- paaiškinimų.

; gus negali žinoti. Bet jeigu 
ta tvirtovė Vakarų saugu
mui yra įeikalinga, tai bū
tų neprotinga ją atiduoti 
Burgibai, kurio politika yra 
nieko gera Vakarams neža
danti.

rtieK auKSt&i rlėktuvą savo kelionėms., smės priešininkas!
Juokdariai tada sakydyavo. Mes ne pirma kartą jau Sovietų spaudos “pasipik- 

Ot bus geri laikai, kada turime progos iškelti to lie- tinimas tuo, kad Amerikos 
kiekvienas galės lėktuvu tuviu komunistu vado šlvk- du satelitai “šnipinėja” de-
skraidyti. Ot, pavyzdžiui, i §tų dviveidiškumą 
Maskvoje išgirdai, kad Uk- 1 •
rainos Charkove dalina vi-j Ju nauja programa 
šiem kiaušinius, sėdai sau
į lėktuvą, nulėkei į Charko
vą, atsistojai į eilę, gavai 
vieną kiaušinį ir vėl skren
di kaip ponas atgal į Mas
kvą!”

Tokių “kiaušinių Char
kove” pažadų naujoji ko
munistų programa yra pil
na. Ji net sako, kad Sovie
tų Sąjunga panaikins pa
saulyje karus! Žinoma, jei 
rusams pasiseks iki to “ka
rų panaikinimo” užkariauti 
visą pasaulį, tada jie nebe
turės ko beužkariauti ir ka
rai išnyks, jei kinai nepano
rės savo kaimynus rusus su
sidėti į kišenę, šiaip jau ža
dėti karų panaikinimą, ka
da bolševizmas ginkluoja
si iki dantų, yra dar vienas 
pažadas, kuris nieko nekaš
tuoja ir nič nieko neduoda. 
Hitleris irgi kadaise žadėjo 
pasauliui amžiną taiką po to, 
kai vokiečiai nukariaus vi
są pasaulį ir pasidarys pa
saulio žandarais. Rusams 
bolševikams, matyti, irgi 
labai niežti pasidaryti pa
saulio žandarais.

Apie bolševikų naująją 
programą bus dar daugiau 
progų pakalbėti.

BOMBOS P. TIROLY J
Vokiečių mažuma Pieti-

rao pralenkti Ameriką ir ga 
minti daugiau visokių gėry
bių? Nuo įrašymo į progra
mą, kad po 10 metų gyve
nimo lygis bus aukščiausias 
pasaulyje, tas gyvenimo ly
gis nepakils. Reikės gaminti 
visako daug daugiau, negu 
gamina Amerika ir kaip to 
bus pasiekta, to programa 
neaiškina ir negali išaiškin
ti. Tikrenybėje tai yra dar 
vienas pažadas, kuris nieko 
nekainuoja, o todėl jis ir ža
damas.

Tarp visokių pažadų yra 
ir tokių: Girdi, po 20 me
tų Sovietų Sąjungoj kiek
vienas gyventojas gaus ne
mokamai maistą ir butą.
Taip ims ir ‘gaus’ ir tai ly
giai po 20 metų! Jeigu per 
40 metų komunistai nesu
gebėjo užtikrinti visiems 
gyventojams padorių butų, 
užtenkamai maisto ir kitų 
reikalingų prekių, tai kaip 
bus pakelta gamyba, kad 
kiekvienam užtikrintų ne
mokama maistą ir butą?

Žinoma, viskas pareina niame Tirolyje vėl pasižy- 
nuo to, ką vadinti “nemoka- mėjo bombomis. Jie išsrog- 
mai.” Jeigu žmones versti dino aukštos įtampos elek- 
dirbti be atlyginimo, tai ko- tros laidų stulpą ir nutraukė 
dėl jiems neduoti maisto eletkros tiekimą, 
“nemokamai?” Programos Vokiečiai ten skundžiasi, 
projektas žongliruoja žo- kad italų policija juos tar- 
džiais ir švaistosi pažadais, dydama užmiršta visą man- 
kurie valdančiai diktatūrai dagumą ir net vartoja smur- 
visai nieko nekaštuoja. Kas tą. Italai tą užginčija.

besis ir bando šnipinėti rusų 
raketų laidymą, iškelia visai 
ir nebandytą spręsti klausi
mą—kiek aukštai siekia 

Sovietijos komunistų par- valstybių “suverenumas” į 
tija paskelbė naujos parti- dangiškąsias aukštybes? 
jos progiamos proiektą, ku- ...... x ..ris bus priimtas spalio mėn. . ?S1 ^nome ar bent z.no-
ivvkstančiame partijos kon- jon?e *;ealau: a( va ' y

teritoriahniai vandenys sie-
gr ' ‘ | kia į jūras 4 mylias. Bolše-

Programoje prirašyta de- vikai tą nusistovėjusį atstu- 
vynios galybės visokių pa- mą sujaukė ir savinasi van-
žadų, bet joje nėra net už
siminta, kad komunistų par
tija kada nors atsisakys nuo 
savo diktatūros. Visai ne. 
Komunistų partija laiko ir 
žada laikyti valdžią savo 
rankose, o piliečiams žada 
keptų kalvelių pagal parei
kalavimą.

Keista ta programa, iš 
tiesų. Ji žada “kiekvienam 
pagal jo poreikius,” bet vi
sai nutyli žmonių minties 
laisvę, organizacijų ir su
sirinkimų laisvę, spaudos ir 
žodžio laisvę. Tokių dalykų 
komunistan nepripažįsta ir 
nežada pripažinti.

Išeina taip, kad kada 
nors komunistai Sovietijoje 
pakels užtenkamai gamybą, 
kad visiems užtektų ir duo
nos ir apavo, ir drabužio, 
bet dvasinės vergijos, ku
rią jų totalitamė diktatūra 
įvedė, jie napanaikins. Pi
liečiai bus ir toliau vergai, o 
komunistai liks ir ateityje 
vergų dabotojai.

denis 12 mylių atstume. O 
kaip yra su “dangum?”

Atsakymo dar niekas ne
žino. Kai Amerikos lėktu
vai U-2 per kelius metus 
skraidė virš Sovietijos ir ru
sai negalėjo jų numušti, jie 
jokio triukšmo dėl tų lėktu
vų skraidymo nekėlė. Bet 
kai jiems gegužės 1 d. 1960 
m. pasisekė vieną lėktuvą 
numušti (ar gal jis pats dėl 
kokių nors priežasčių nu
krito) rusai pakėlė didžiau
sią triukšmą ir Chruščiovas 
dėl to net Paryžiaus didžių
jų konferenciją nutraukė. 
Tada rusai šaukė, kad Ame
rikos lėktuvai darą “agresi
ją” prieš nekaltus avinėlius 
rusus!

Dabar rusai panašiai pra
deda skųstis dėl žemės sa
telitų, bet jų skundai kol 
kas daromi tik spaudoje. 
Bet jeigu rusai galėtų nu
mušti Amerikos satelitus, 
jie tą darytų ir paskui rėktų, 
kad satelitai šnipai knaisio-

Tokie yra naujausieji ko- Ja M paslaptis. . . 
munistų pažadai paverg-' Atrodo, kad visas “lega- 
tiems žmonėms. lis” klausimas tuo ir išsi-

• sprendžia. Gali numušti—
Tunisas ir prancūzai gali ir uždrausti skraidyti, o

jei negali numušti, tai tada
Jungtinių Tautų organi- tik gpiaudytis, kas, ži- 

zacijos saugumo taryba vėl noma, nieko nepadeda, 
svarsto Tuniso ir prancūzų j.
ginčą dėl Bizertos k dėl H- (
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

 »

WORCESTERIO NAUJIENOS MIAMI, FLA.

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
J. Bakšys pasakė teisybę

Liepos 23 d. Olympia par
ke ekskursantai, grįžę iš 
Lietuvos, pasakojo savo įs
pūdžius.

Teisingiausiai papasako
jo senas “progresyvių” bim- 
binių ir mizannių žmogus 
Juozas Bakšys. Jis nebijo
damas nei “popiežiaus Bim
bos” nei “vyskupo Mizaros” 
pasakė, kad norėjęs be val
džios leidimo aplankyti sa
vo giminaitį, gyvenantį už 
Vilniaus ribų, bet buvęs ko
munistų policijos sučiuptas 
ir džiaugiasi nepatekęs į 
kalėjimą. Yra ko džiaugtis 
padarius tokį baisų prasi
žengimą—bandymą aplan
kyti savo giminę. Mat, eks
kursantams buvo uždrausta 
išvažiuoti už Vilniaus mie
sto ribų be inturistų šnipų 
palydėjimo.

J. Bakšiui kaistai plojo 
už teisybės papasakojimą ir 
už jo džiaugsmą, kad nepa
teko į komunistinį kalėji
mą, pernykščių metų eks
kursantai, kurie bijojo pa
sakyti, ‘ką matė, vis sakė, 
kad jiems kiti tai pasakojo.

Tačiau kiti šių metų eks
kursantai—nekaltos žąselės 
ir žąsiniukai pagirksėjo, 
kad tiek daug matė ... ir 
nieko neregėjo.

SLA 57 kp. šaunus banketas ]
SLA deimantinį jubilėjų 

atžymėti 57-ji kuopa ruo
šiasi rugsėjo 17 d. 1 valan
dą Vytauto parko (Wood- 
land) salėje.

Bankete pažadėjo būti ir 
tikrai bus neseniai iš Lie
tuvos grįžęs inž. Aleksand
ras Čaplikas, inž. S. Budvvi- 
tis su šeima, SLA 2-sios aps. 
pirmininkas L. Paulauskas. 
J. Tumavičienė, A. Andriu
lionis ir kt.

Progi-amoje bus dainų, 
muzikos ir kalbų. Vėliau pa
rašysiu plačiau. Kitos orga
nizacijos prašomos tą die
ną savo pobūvių nerengti ir 
dalyvauti šitame bankete.

Gavo stipendijas
Muzikos mokslui tęsti sti

pendijas gavo Aušra Vadec- 
kaitė ir Karolina Saulėnai- 
tė. Stipendiją Clark univer
sitete studijuoti gavo Diana 
Šalaviejūtė.

Trimitų orkestras 4-oj vietoj
Lietuvių trimitų ir būgnų 

orkestras liepos 23 d. var
žybose Spencer, Mass., lai
mėjo 4-tą vietą. Viso labo 
varžėsi 14 orkestrų.

Maloni SLA 2-sios aps. 
gegužinė

Liepos 23 d. Jonas Dva
reckas pakvietė vykti į SLA 
2-sios aps. gegužinę Methu
en, Mass. Prie mūsų prisidė
jo Vincas Mitrikas, M. Že
maitaitis ii- 92 metų “jau
nuolis” Jonas Skerniškis.

Toj gegužinėj teko susi
tikti nemažai geru veikėjų 
ir draugu: Vincą Anestą, 
Juozą Vinciūną, Motiejų 
Stakionį, Jadvygą Tumavi- 
čienę, Praną ir Jadvygą 
Keslerius, inž. S. Budvvitį 
su žmona ir gražiomis du
krelėmis, Juozą Nevardaus- 
ką, Tautinės parapijos kle
boną kun. Julių Gaspariū- 
ną, Juozą Gedmintą, Anta
ną Andriulionį, apskr. pir-, 
mininką Leoną Paulauską, 
Matą ir Petronę Bulotus. 
Dabartinė Bulotienė, seniau 
Babonienė, buvusi worceste- 
rietė, visuomet maloniai be
sišypsanti motelis.

Malonu buvo sutikti sve
čių ir iš toliau: SLA centro 
iždo globėją adv. Steponą 
Briedi ir Vincą Kalvelį iš 
Brooklyno, N. Y.

Keturios valandos prabė
go besišnekučiuojant labai 
greitai, grįžome namo kupi
ni įspūdžių.

Mirė. O. Staliulionienė
Liepos 25 d. Notre Dame 

kapuose palaidota Ona Sta
liulionienė - Bačkūnaitė, žy
maus vietos veikėjo Antano 
Staliulionio motina.

A. Staliulionis yra Wor- 
cesterio miesto balsuotojų 
registracijos įstaigos vedė
jas, Svaigiųjų gėrimų par
duotuvėms leidimų komisi
jos naiys, Lietuvių Piliečių 
Klubo direktorius.

Be jo, dėl^savo motinos 
mirties liūdi dar 4 sūnūs: 
Viktoras, Julius, Feliksas ir 
Vincas.

Padidėjo Pigagų šeima
Mass. seimelio atstovas 

Vytautas ir jo žmona Vivian 
Pigagos džaugiasi sulaukę 
sūnaus, o senieji Pigagos 
anūkėlio. Linkiu jam svei
kam augti.

Šokiai jaunimui
Rugsėjo 2 d. pradedant 

Senų Žmonių Pagalbos Dr- 
ja nuosavoje Vytauto parko 
salėje, Auburn, Mass., ruoš 
šokius jaunimui.

J. Krasinskas

Vyras taip senas, kaip jau
čiasi, o moteris, kaip atrodo.

Ir sienos turi ausis.

Ką pasakojo grįžę 
iš Lietuvos

Liepos 23 d. surengtame 
piknike savo įspūdžius pa
pasakojo du grįžę iš Lietu
vos ekskursantai: Tamošiū
nas ii- Meisonienė.

Piimas kalbėjo Tamošiū
nas. Kelionė lėktuvu iš Nevv 
Yorko į Maskvą trukusi 18 
valandų, o iš Maskvos j Vil
nių—2 valandi. Vilniuje 
pranešę, kad nebus leista 
važiuoti pas gimines į kai
mus, nes esąs “šaltas ka
ras,” nenorį agitatorių. Bet 
kitą dieną kai kuriems lei
do važiuoti.

Tamošiūnas su kitais bu
vęs Biištone ir Druskinin
kuose, kuriuose gydosi žmo
nės suvažiavę iš visos Rusi
jos.

Kaune parodę šilko fa
briką, bet to šilko nėra Lie
tuvos krautuvėse. Kainos 
krautuvėse labai aukštos, o 
darbininkai teuždirba po 
kelias dešimtis rablių per 
mėnesį, gyvena susikimšę 
viename kambaryje po 2 ir 
3 asmenis, viena virtuvė ke
lioms šeimoms.

Apžiūrėję Palangą, Klai
pėdą, buvę šventėje, į kurią 
buvo suvažiavę visi rajono 
ūkininkai; vaikų miesto 
gatvėse nematyti, jie išvežti 
į stovyklas, nematyti ir se
nų žmonių. Paklausus, ka
me seniai, atsakę, kad jie 
namie vaikus slaugo.

Meisonienė papasokojo, 
kad dvaruose dirba 8, ir fa
brikuose 7 valandas, visur 
matyli dirbant motelis. 
Daug moterų dirba sunkius 
darbus prie namų ir kitų 
statybų. Kur tik sustodavę, 

i tuoj žmonės juos apsukda- 
j vę ir klausinėdavę apie čio
nykštį gyvenimą. Išgirdę 
čionykščius uždarbius ir 
kiek už juos galima nusi- 

| pirkti, visi pareikšdavę no
rą į Ameriką važiuoti.

Vietini*

LIETUVĖS GERAI 
ATSTOVAVO

LAIMINGI TĖVAI

Astronauto kap. Virgil I. Grissom tėvai, gyvenantieji 
Mitchell. Ind. Tėvas sako. kad jo gyvenime nervai nie
kada nebuvo taip Įtempti, kaip kad jo sūnui skrendant 
raketa i aukštybes.

OBERLIN, OHIO
Nelaimė ištiko A. Zamžicką

Liepos 2 d. nelaimė išti-J 
ko mūsų bendradarbį Anta

ARGENTINA

Lietuvių organizacijos

Jų turi lietuviai nemažai, 
"ną Zamžicką ir jo (lukteri !JU viena seniausių ir na- 
Mildą Šilbajorienė. nais gausiausia yra Buenos

Milda mokė savo tėvą au- Ą],es H-
tomobilį vairuoti. O moki- įur?s. Argentinos Lietuvių 
niui dažnai tenka apsirikti.I ^■"erojimas, tuns 7 sky- 
kaip nors apsiriko ir Zam- llussu nanų.

' žickas. . . ir"Įvyko nelaimėj . Tai pašalptnė organizaci- 
iam sulaužė kairia ia ranka ^uii savo nariams moka
per’ riešą, o Šilbalorienei: Įtalpas ligoje ir mirus. Ji, 

1 turi didelį žemės sklypą su

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nao Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; 
(spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daitf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeUowstone 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 šakinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabus požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir datų, daug kitų įdomybių! So gražinte paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai,

"KELEIVIS”
So. Boeto* 27,

Kadangi niekas iki šiol 
neparašė apie General Fe- 
deration of Women’s Clubs 
kongresą, kuris buvo Miami 
Beach, Fla., birželio 5-9 dd., 
tai nors tiumpai aš para
šysiu.

Kongrese dalyvavo 18 
tautų atstovės, pabaltietėms 
atstovavo Pabaltijo Moterų 
Tarybos pirm. Lidija Bieliu- 

į kienė, be jos, buvo Floridos 
Moterų Klubo atstovė Ona 
Karašienė ir Janina Pak
štienė.

L. Bieliukienė ir O. Kara
šienė pasakė kongrese kal
bas, po kurių atstovės sukė
lė dideles ovacijas.

L. Bieliukienė kalbėjo ir 
televizijoj, turėjo pasikal
bėjimus su Associated Press 
atstovu ir keliais žymių lai
kraščių korespondentais.

Kongresą žodžiu sveikino 
laivyno sekretorius John 
Connely, telegrama prezi
dentas J. F. Kennedy if kt

J. Pakštienė viešbutyje, 
kuriame posėdžiavo kong
resas, surengė nedidelę lie
tuvių tautodailės parodėlę.

a m.
Laimingiausias žmogus šioj 

žemėj yra tas, kurio šeimyninis 
gyvenimas yra laimingas.

Centro ir Rytų Europa gali 
atlaikyti dviejų milžinų

--------- I (”giant bu’ldozers“) —Ru-
Jau gegužės m. Pavergtų- sijos ir Vokietijos—spau- 

jų Seimas pradėjo žygius dimą.
Washingtone ir New Yorke, Spaudos žiniomis Pav. 
kad Pavergtųjų Savaitė šie- Savaitė įspūdingai p aėjo

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITEI PRAĖJUS

met būtų galimai įspūdin
giau atžymėta. Seimo pas
tangoms talkon atėjo Pa
vergtųjų Draugai Amerikie
čiai (Ch. Emmet) ir Centro 
bei Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečiai (Msgr. Balkū
nas). šių organizacijų ini-įritol nepagys, 
ciatvva per gubernatorius,į Rytų Europos

Chicagoje ir daugely kitų 
JAV miestų. Apskritai vi
sa Amerika ir visas laisva
sis pasaulis Pav. Savaitės 
proga jautria’ pajuto ir aiš
kiau suvokė tą didelę žaizdą 
tarptautinėje padėtyje, ku- 

kol Centro ir 
pavergtoms

miestų burmistrus, spaudą ■ tautoms bus atimta apsi- 
įtaigota mintis Pav. Tautų sprendimo teisė ir jų kraš-
Savaitės progą kuo įspūdin
giau atžymėti. Tos iniciaty
vos dėka Nevv Yorke šiemet 
Pav. Savaitė buvo įspūdin
gai atžymėta ne tik katali
kų, protestantų, žydų reli
ginėse apeigose, ypač įspū
dingos pamaldos buvo lie
pos 16 d. šv. Patriko kated
roje, dalyvaujant kardino
lui Spelmanui; ne tik tradi
ciniu sovietų pavergtų tau
tų vėliavų pakėlimu prie
šais JT rūmus, bet taip pat 
Nevv Yorko burmistro vie
šais aktais. Jau liepos 15 d.. 
dalyvaujant Pav. Seimo 
pirmininkui V. Sidzikaus
kui ir asistuojant tautiniais 
drabužiais pasirėdžiusių pa
vergtųjų tautų mergaičių 
būriui, burmistras Wagneris 
pasirašė Pav. Savaitės pro
klamaciją Nevv Yorkui.

Liepos 17 d. dalyvaujant
D.i AV. SGiriiG, __rav. raugų
Amerikiečių, C. ir R. Euro-

tai paversti sovietinėmis ko
lonijomis.

Buvo kai kieno abejoja
ma, ar prezidentas Kenne
dy savo proklamaciją Pav. 
Savaitės proga paskelbs. 
Bet prezidentas pasirodė 
vieningas su pavergtomis 
tautomis. Ačiū jam.

Vt.
M. Čiurlionio paroda

Esto Aleksio Rannito rū
pesčiu centrinėj Nevv Yorko 
bibliotekoj (42th St. ir 5th 
Avė.) liepos 16 d. atidary
ta Mikalojaus K. Čiurlionio 
paroda, kuri tęsis iki spalio 
1 dienos.

Parodoj išstatyta svarbes
niųjų paveikslų reprodukci
jos, muzikos kūriniai, laiš
kai, anglų kalba Rannito 
paruošta trumpa dailininko 
biografija ir kt.

Anip ta narnda THp NL»w-- j-—- j,— —.a-vz
York Times rašydamas pa
stebėjo, kad M. Čiurlionis 
čia mažai tėra žinomas, nors

SbuterkeOlilIdienSigont namu. sodujr įorto aikštei i P®8 KiIm.& Amerikiečių at- 
paūuvę Kena* menas i.go..i- r stovams ir apie porai tuks- .. , , . .
nėj, dabar sveiksta na- Pne kelerius metus Susi- da|vvi burmistras J,s abstraktinio meno vys-

Wagneris savo proklamaci- ------ ’’ ............
ją paskelbė nuo didžiųjų ro

muose. v
Rašo, kad aplaužyti kau- lies, tik savo narių pašiau 

lai baigią sugyli, kad luoši kojimu, pastatė erdvią Jr 
nebūsią.

Linkime abiem greitai vi
sai pasveikti, o, be to, An
tanui nebijoti baigti mokyti? 
automobili valiuoti.

WELLSTON, MICH.
Mirė P. Prunskis

Birželio 23 d. mirė sena? 
Keleivio skaitytojas Petrą? 
Prunskis, 85 metų amžiaus. 
Jis buvo kilęs iš plačiai ži
nomo Klausučių kaimo. Pa- 
biržio parapijos, Amerikoje 
išgyveno 58 metus, ilgu? 
metus ūkininkavo savo gra
žiame ūkyje. Birželio 27 d. 
palaidotas Wellstono kapi
nėse.

Velionis pagal savo am
žių buvo stiprus ir visiem? 
tvirtindavo, kad gyvens 100 
metų, bet tie darbai ne pa
gal jo jėgas jį į kapus grei
čiau nuvarė.

Dar birželio 22 d. jis pio- 
vė šieną sode. dvi pradalge? 
išvaręs, uždainavo: “ Valio, 
valio žalia žolė
nai kalbėjo, kad nujautų 
visą žolę, jei nebijotų, kad 
tai sveikatai gali pakenkti. 
Žmona atkalbinėjo, bet ji? 
lyg tyčia piovė toliau ir vi-

puikią salę, pavadintą Dr. 
Vinco Kudirkos vardu. Joje 
savo pobūvius rengia ne tik 
Susivienijimas, bet ir kitos 
organizacijos.

Susivienijimas turi nema- 
i žai geių intelektualinių pa
jėgų iš paskutinės emigra
cijos ir jaunimo tarpo. Iš 
naujokų reikia pažymėti dr. 
Al. Kairelį, N. Piropę, iŠ- 
jaunuolių dabartinį pirmi
ninką Stalioraitį.

Vilią Lugano yra įsikūręs 
Dr. J. Basanavičiaus Lietu
vių Centras, turintįs apie 
300 narių. Jų tarpe yra la
bai pasiaukojusių, todėl jau 
baigiamas statyti 3 aukštų 
namas, jau įrengta didelė 
salė, bufetas, biblioteka, po
sėdžių kambarys ir kt. Di
džiojoje salėje ant sienų 
matyti Lietuvos patriarcho 
Dr. J. Basanavičiaus portre
tas ir didžiulis Žalgirio mū
šio paveikslas.

Tos organizacijos primi- 
ninkas—Džiugys, iždinin-

tymosi istorijoj užima svar
bią vietą.

Rusų laikraštyje Novoje 
Russkoje Slovo rasų meno 
kritikas ir rašytojas Viače- 
slav Zavilišin parašė ilgoką 
straipsnį apie Čiurlionį ir iš
kėlė mintį, kad vertėtų su
rengti jo vi< no kūrinių kon
certą.

Kaip žinoma, šių metų 
balandžio 28 d. sukako 50 
metų nuo AI. Čiurlionio mir
ties. Mirė jis 36 metų am-

tušės laiptų. Ceremonijos 
buvo tikrai įspūdingos ir su
laukė plataus atgarsio.

Pagaliau liepos 20 d. Pav.
Seimas Washingtone suren
gė Pav. Savaitės pietus,ku
riuose dalyvavo būrys sena
torių ir kongresmanų, tapgi 
Valst. Departamento žmo
nių, spaudos bei visuomenės 
atstovų. Buv. prezidentas.
Eisenhowerfs atsiuntė pie- ^iaus 
tų dalyviams sveikinimą,pa-' ‘
žymėdamas, kad Pav. Sa
vaitė nenutrūkstamais ry- ______
šiais Ameriką susieja su i NaIlja siuntil (. pe,5iuntinK( 
pav. tautomis ir atnaujina

WOODHAVEN, L. I., NY.

” ir žmo- kas—Misiūnas
Berisso, kuris vadinamas 

Argentinos lietuvių sostine, 
nes ten yra didelės skerdy
klos, kuriose dirba daug 
lietuvių, veikia dvi lietuvių

są sodo žolę nupiovė. Ta-1 draugijos: kunigaikščio 
čiau baigęs pajuto šone Mindaugo ir Nemuno, 
skausmą, buvo išvežtas į Ii- Geriau bene bus susitvar- 
goninę, ten padaryta opera- kiusi Nemuno draugija, tu 
cija. . . . bet kitą dieną mi- rinti didelę salę. 
rė.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Adelę, sūnų Petrą su 
šeima, brolį Jokūbą Kalifor
nijoj

M. Krasinskas

Pakalbinkim draugus, pa- 
svaini Bronių Sadau- žįstamus ir kaimynus užsisa- 

” šiemot kai*ską su šeima Arizonoje. . t;
Jiems reiškiu gilią užuo
jautą. Koresp. n® dar tik $4.00 metams.

jos atsidėjimą laisvei ir tei
singumui. Sveikino taip pat 
senatoriai Javits, Keating, 
Bridges, Scott.

Savo žodyje senatorius 
Curtis (Nebraska) pažymė
jo, kad Amerika neturi pa
miršti savo įsiparegojimų 
pavergtosioms tautoms, o 
senatorius Douglas (Illi-. 
nois) pabrėžė, kad “nuolai
dos komunizmui jį nuolat 
artina ir jo grėsmę didina 
taip, kad galutinėj išvadoj 
arba mes būsime priversti 
jį prisiimti, arba jam prie
šintis, bet jau nepaveikiai 
(ineffectually).“ Senatorius 
dabartinę padėti sulygino 
su 1938 padėtimi.

”Mes tikimės,— sakė jis, 
—kad šiemet išvados bus 
skirtingos nuo tų. kokias pa
darė Prancūzija, D. Brita
nija ir JAV 1938 vasarą.“ 
Senatorius Douglas taip pat 
pabrėžė būtinumą Pav. Sei
mo apsijungusioms tautoms 
tą savo federaciją išlaikyti 
ir po išlaisvinimo, nes tik 
vieninga ir apsijungusi

įstaiga
Dr. A. Za skus savo siun

tinių jiersiuntimo įstaigą— 
Baltic Parcel Service iš 
Stamfordo, Conn., perkėlė 
į Woodhaveną ir ji dabar 
čia veikia ten. Kaine ir pla
čiai žinoma A. Petrausko 
Park Hill Reaity ir draudi
mo įstagos—84-17 Jamaica 
Avė., tel. VI 6-3330.

Geriausiomis sąlygomis ji 
pasiunčia siuntinius į Lietu
vą, Lenkiją ir kitus kraštus.

Koresp.

ŽALGIRIO MŪŠIS

Neturintieji laiko storų kny

gų apie tą Lietuvos istori
jos svarbų įvykį skaityti

šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

“Keleivis” išleido istori

jos daktarės Vandos Sruo

gienės parašyta 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis”.

Knygelės kaina 50 centų.
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4i Kas perdaug, tai še bok
Mirė I. Augustina vičius

Iš Lietuvos atėjusiomis ži- 
nionuc-, neseniai mirė Ignas 
Augustinu.kius, dar caro 
laibais (nuo 1907 metų) 
mok; tojavęs Darbėnuose ir 
Žagarėje.

•. enonis gimė 1886 m. 
L.uikuuu Km. Rozalimo vis. 
Lietu rai atsikūrus, 1919-2G 
rn. jis t/uvo Šiaulių apsk. 
švitrinio skyriaus vedėjas, 
dar vavo kovose su bermon
tininkais ir tuo laiku reda
gavo šapirografu spausdina 
mus Partizaną ir Šiaulių 
anekdotus, 1922 m. Šiau
liuose leido humoristin 
šaipoką, ilgą laiką dirbo ko 
operacinėse Įstaigose, jis ii 
Spaudos Fondo vienas stei 
gėjų. kooperatinės Raidėm 
spaustuvės vedėjas, dar ca
ro laikais bendradarbiavo 
Lietuvos Ūkininke, Žarijo
je ir kt. laikraščiuose.

Pasilikęs Lietuvoje su 
bolševikais nesutapo, kuri 
laiką turėjo kaž kokią men
ką vietelę Pienocentre, bet 
prieš keleris metus bolševi
kų spaudoje buvo žinią, kad 
ji iš ten išmetė, nes jis ten 
“kontrrevoliuciją” kėlęs.

Kova su pašto ženklų

rinkėjais
“Sovietskaja Litva’

šiaip taip pragyventi.
Į senatvės pensijų fondą 

moka lygiomis darbininkai 
ir darbuaviai, valstybė nie
ko neprimoka. Tu: etų ir ji 
pi įsidėti.

Dar daug di. Lančiųjų 
pensijų ^statymas nepalie
čia. Jis pagerintas, bet ja- 

| me dar daug trūkumų. U 
vis dėlto prieš jo pa gerini
mą kongiese pie.-tu stojo 

i nemažai republikonų ir de- 
j siniojo sparno dc*m narų. 
Geiai, kad Kelneri v vykdo

akyliai seka

Vienoj <xa’i,';u kl»»j besimaudančius akyliai se
ka vienintelis sargybinis vyras. Jis yra atšaki atras už 

vaiku sandari:, vandenyje.

J. VLKS

Vilniaus radijas priminė Maskvos sudarytos “respu-vienas jų nė grūdo negavo. 
Iš banko kolūkiečičams iš
mokėti paimta 60,800 rub
lių, išmokėta 41,684 rub., o 
kitus nežinia kam pirminin
kas sunaudojo. Paaiškėjo ir 
Jaugiau visokių jo “kombi
nacijų."

Ir kaip manote, kokios 
bausmės jis sulaukė? Iš pir
mininkų ji galų gale atlei- 
lo, bet “ne be Lazdijų rajo- 
:o vadovų žirios jis bu ve 
skeltas tos pačios Krikšto- 
lių apylinkės taiybos vyk- 
iomoja komiteto pirminin
ku” ir išrinktas kolūkio par 
inės organizacijos sekre 
orium.

Ne be reikalo net “Tie
kos" korespondentas rašo. 
Kad “geriau 'nubausti’ Bro 
nių Rudi ir nebuvo galima 
nugalvoti.”

Varnas varnui akies ne
kelia.
Įsipareigojimai be žmonių 

žinios

(E > Lietuvoje Įsipareigo
jimai seka Įsipareigojimus 
. . . Sovietų Sąjungos k p 
centro komiteto plenumas 
paskelbė nutarimus žemės 
ūkio siūtyje, o Lietuvos ko
munistų panijos centro ko
miteto sekretorius, dar 1940 
metais atsiųstas, B. šai

klausytojams, kad prieš 41 
metus liepos 12 d. Maskvoje 
buvo pasirašyta Lietuvos- 
-Rusijos taikos sutartis.

Vilniaus radijo pranešė
jai nusikalsta tiesai teigda
mi, kad 1919-1920 metai 
buvo revoliuciniai metai, 
Jarbirmkijos ūpo pak.limo 
metai, todėl Lietuvos buržu- 
įzija buvo priversta pasira- 
yti tą sutartį.

Tiesa, tais metais būta ne 
ik revoliucingų nuotaikų, 
et ir ivvkių. Tų revoliuci

nių nuotaiku padilginti Lie- 
uvos žmonės išvijo iš savo 
'ėmės raudonąją armiją 
pasinešusią p a k a rtotinai 
Lietuvą užimti, tai yra, kaip 
ir carinės Rusijos metais, 
Lietuvą paversti savo kolo
nija. tegu ir raudonai da
žyta.

Istorijos šviesoje tas rei 
kalas taip atrodo: Rusijos 
raudonajai armijai Įklimpus 
Lietuvoje ir pačioje Rusijo
je badui ir visokeriopoms 
suirtitėms siautėjant, Mas- 
skva pasiprašė taikos. Gero
kai Steigiamajaje Seime dėl 
taikos sutarties turinio pa
siginčijus, buvo nutaita tai
kos sutartis pasirašyti. O

blikos” kariavo su kapitali
stiniu pasauliu. Tam kapi-j 
talistiniam pasauliui, kaip I 
anuomet ir dalinai dabar, I 
mažiausia rūpėjo Rusijos ‘ 
pavergtų taptų likimas. Ta
da tos pačios tautos, kaip 
antai Kaukazo, Sibiro, Uk
raina, Lenkija, Lietuva, La
tvija, Estija, Suomija, Ar
mėnija kovėsi su raudono
sios armijos daliniais tikslu 
nusikratyti galimos okupa
cijos ir sukurti savas nepri
klausomas valstybes, kokiu 
keliu dabar eina Afrikos ir 
Azijos buvusios pavergtos 
ar dar vergiamos tautos. O 
anuomet alkanoji Rusija, 
komunistų vedama, būtinai 
norėjo atstatyti carinę Ru
sijos imperiją buvusiose jos 
ribose. Neišdegė! Ar ne vi
sai išdegė! Lietuva, Latvija. 
Estija, Suomija, Lenkija nu
sikratė kolonializmo. Kitos 
Rusijos vergiamos tautos tų 
kovų atlaikyti netesėjo, nois 
laikinai buvo savas respu
blikas Įkūrusios. Deja, to 
meto kapitalistinis pasaulis 
nedavė toms tautoms ginklų

Valdininką partija
(Elta) Artėjant Sovietų arba jiems pasiūk,ma pen- 

Sąjungcs komunistų parti- sija. Jų tarpe atsiranda ir 
jos 22suvažiavimui Maskvo- murmėjimo. Neveltui ir A.
je, sovietinio gyvenimo aiš
kintojai vis daugiau dėme
sio kreipia Į partijos narių 
sudėtį. 1924 m., jau mirus 
Leninui. 13-me suvažiavime

ir bet kurios kitos pagalbos. į buv0 nutarta, kad daugiau

pnes įinKnni;- 
dus.

du< tus paza-

TeisioHLas

UŽDRAUDĖ VYŽOMIS 
AVĖTI

kadangi Sovietų Rusija bu- 
kov, per “Tiesos” skiltis su- ‘ vo užpuolike, tai taikos su
šuko (Nr 163), kad, girdi, itartimi pasižadėjo to bu
tų nutarimų “Įkvėpti” Lietu- vėsiojo karo nuostolius pa- 
vos kaimo darbo žmonės Įsi- dengti. Tiesa, per 20 Lietu- 

Švietimo ministerijos jau- pareigojo šiais metais pa- vos nepriklausomybės metų 
nimo kelionių skyriaus vir- gaminti mėsos 222,000 tonų, ne visus pasižadėtus nuosto- 
šininkas Stasys Stropus tu- pieno 1,800,000 tonų ir par- bus Sovietu Rusija tesėjo ir 
ris daug pašto ženklų albu- duoti valstybei mėsos 190 norėjo sumokėti ir galop pa- 
mų su brangiais ženklais, jis tūkstančių tonų ir pieno 750 sutarti nutraukė Lie-

lie
pos 12 d. užsipuolė kelis 
pašto ženklų rinkėjus (fila
telistus) už spekuliaciją.

tuvą pakartotinai pavergė.juos paruavinejęs užsieniui, lunsianclų tonų. sai'KOV gru 
net padirbinėjęs ženklus. moja: “Įsipareigojai, tai ir 1921 m. pradėjęs Mas- 

Taip pat didelius pinigus tesėk žodi.” kvoje eiti Rusijos komuni-
iš ženklų susikrovęs Kauno Tačiau Lietuvos valstie- stų partijos lietuvių sekcijos 
gydytojas Eismontas, už čiai jokių Įsipareigojimų ne- mėnesinis organas kitų me- 
ženklus užsienyj gautus .pi- prisiėmė, o jiems partija nu- tų Nr2 pusi. 37 štai ką da- 
nigus jis dėjęs i Šveicarijos statė prievoles ir dabar prie- šė:
bankus. j vartauja, kad jos būtų pil- i “1921 m. badas __  sunkiau*

statybos ministerijos bu-, domos. i sias visus. Jis. sulyginamai,
halteris Mickeliūnas taipgi--------------------------- apima didelį šalies plotą—apie
siuntęs ženklus Į užsienį ir ROŽE — TAUTINĖ GĖLĖ 25 milionus gyventojų,—o val-
už tai gaudavęs siuntinius į --------- I stybė, kuriai reikia kovoti su
su spiningais, laikrodžiais,' Senatorius Kenneth B. juo. ekonominiu žvilgsniu bega- 
pt i ius.ais ir kitais dalykais,, Keating iš New Yorko pa- io silpna: jinai nežiūrint geriau- 
kuiių Lietuvoje trūksta. įsiūlė rožę pripažinti tautine siu noru. .įtempto .darbo, tik 

\ isi jie kaltinami spėkų- gėle. Senato posėdy jis Į mažą badaujančiu dalį gali pa
kalbėjo apie rožę kaip tai-1 tenkinti.“ 
kos, lojalumo, garbės ir 
drąsos simbolį.

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

liacija, suimti ir bus bau
džiami.

Prie vandens, bet 
be vandens

Tokia antrašte straipsneli 
išspausdino “Sovietskaja 
Litva’ liepos 8d.

Y. Yitčukov, gyvenantis 
Vilniuje Dzeržinskio gatvė
je N r 121, skundžiasi, kad 
jų name jau 3 metus van
dens spaudimas labai men
ka- ir kad nuo balandžio 
mėnesio vandeni duoda tik
tai r.akti, iki 7 valandos 
ryto.

Tą žinią papildo laikraš
čio korespondentas praneš
damas, kad Vilniuje ištisos 
miesto dalys savaitėmis ne
turi vandens.

Kaip nubaudė B. Rudį

“Tiesa” liepos 14 d. rašo, 
kad Lazdijų rajono “Žalio
jo slėnio” kolūkio pirminin
kas Bronius Rudys nusikal
to ne tik kolūkiečiams, nu-' 
smukdės kolūkį tiek, jog už 
darbadienius teišėjo tik ka
peikomis, bet ir valstybei. 
Rudžio nusikaltimai buvę 
ne kartą iškelti, tačiau nie
kas jo nebandęs už visuo
meninio turto išeikvojimą.

Rudys knygose įrašyda
vęs visokių nebūtų dalykų—

Rusija arksčiau badavu
si buvo 1891, 1898, 1908 ir 
1911 metais. 1921 metų ba- 

jau buvo prasidėjęsdas jau buvo 
1919 metų pradžioje.

O štai apie kitus Rusijos 
vidaus gyvenimo sunkumus

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS. premi
juotas romanas iš politinių ką rašė 1922 m. “Komuna- 
emigrartų gyvenimo, 268 ro” Nr. 5 V. Kapsukas: 
nsl., kaina $2.50.

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

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

Jos rėmė tuos rusų genero
lus, kurie ėjo prieš bolševiz
mą ir siekė atstatyti neda
lomą, vieningą Rusijos im
periją.

O tada Rusijos vergia-1 
moms tautoms buvo palan
ki susidariusi padėtis nusi
kratyti joms primesto kitų 
jungo.

To meto alkanoji Rusija 
ir jos raudonoji armija nei
mamai veikė naėia niSJl tan=- ■ — - —- ———-v M VC* V*
tą, o juo labiau pavergtas 
kitas tautas.

pusę partijos narių tin i sū
danti darbininkai. Keletu 
metų siu nurodymų buvo 
laikomasi. Fvz. 1931 m. vi
sasąjunginei kp-jai priklau
sė 66,6rč darbininkų, 22,3 
% ūkininkų ir 11,1% tar
nautojų.

Stalino diktatūros laikais 
vaizdas pasikeitė. Į partijos 
narius priėmimas buvo są
lygojamas ne socialine kil
me, bet kandidatų politiniu 
bei profesiniu patyrimu. 
Tuo būdu "darbininkai“ tu-

Sniečkus 1960 m. kovo 
mėn. nepatenkintuosius iš
barė: Komunistinės staty-

traukti naujas pajėga 
Diau ai. pei ėję i pensinin
kus, tt l ėtų džiaugtis, kad 
savo ilgamečiu darbu jie 
Įgalino pritiaukti naujas 
pajėgas...”

Piūsijos karalius Adlius 
1721 metais rugpiūčio 1 d. 
išleido Įsaką, kuriuo už
draudžiama avėti, vyžomis. 
Vyžų vietoje kiekvienas 
gyventojas turi Įsigyti kur
pes i»- tik Prūsijoj pagamin
tas.

Vž šito Įsako nevykdymą 
nusikaltusieji b a u ri žiami 
rykštėmis.

Nesvarbus to įsako tik-
slas.. Svarbu pažymėti, kad
jis buvo išleistas lietuviškai

. ir beveik prieš 250 metu. os ji teresai reikalauja pn-| Ta< h. kki to Įimtmečio isa_
kai lietuviškai, o ne vokiš
kai paskelbti, rodo, kad ta
da Rytų Prūsijoj lietuvių 
gy venta ir jų vokiškai ne
mokėta.

Gi rusai komunistai skel- 
Komunistų partijoje pa- bia, kad po antrojo pasau- 

steo.mas valymo darbas ijnio karo Sovietų Sąjungai 
partijos kadrų atjauninimo patekusi Karaliaučiaus sri- 
kryptimi. Štai Lietuvoje per tis esanti nuo senu laikų sla- 
partijos suvažiavimus1960 1 Vų gyventas kraštas.

Šiandien Lietuvoj kalbėti, 
kiaštas

buvo iš seno lietuviškas, yra 
nusikaltimas. Tokia vra 
munistų tautinė politika

rėjo užleisti vietą kvalifi- 
V. Kapsukas ten pat at- guotaį inteligentijai, pirmo- 

virai pasisakė: je eįiėje specialistams ivai-
“Tai sudarė labai geros dir- riose srityse. Partijos pobū- 

vos visokiems Sovietų valdžios dis kito— jos daugumą su- 
neprieteliams. '-iiį agitacija ir darė ne darbininkai, bet 
Sovietų valdžios šmeižimai ture- valdininkai.
jo puikiausio pasisekimo. Jie 
užkariavo ne tik turtingesnius 
ūkininkus, bet ir mažažemius, 
kurių įtraukimui į revoliucijos 
eiles nieko nepadarė mūsų par
tija. Antraip, ji juos atstūmė j su gyventoju, 
nuo savęs, ir tame yra didžiau- Lietuvoje komunistų par- 
sia Lietuvos komunistu partijos Į tijai priklausė 54,324 asme- 
klaida. . .” nys, arba tik 2' • viso Lietu

r, . . . . .... . I vos gyventojų skaičiaus.
Pnes sovietų valdžią ta-, ,kJJranfetu - 

da nereikejo jokios agitad- g • 3 ]. ų
ios, nes tos valdžios darbai , . .J , ... toju), Estijoje

valdžios nesubegeji- ../a, ... <■ ,” J (3.3rt visu gyventojų). Gu

Viso labo 1960 m. sausio 
1 d. Sovietų Sąjungos ko
munistų p a rt i ja turėjo

“VL-rtse sovietu respublikose 
ėjo tuomet karas su visu kapi
talistiniu pasauliu. Viskas rei
kėjo atiduoti frontui. Apie dar
bininkų ir vargingųjų sodiečių 
aprūpinimų mažai buvo galima 
galvot.

“Ypatingai sunki buvo karo 
padėtis sunaikintoj Lietuvoj. 
Lietuvos frontas buvo laikomas

Vincas Ramonas: MIG- tuomet vieno menkiausių frou* 
LOTAS RYTAS, 166pusl., tų, ir juo mažai tesirūpino Ma- 
kaina $2.00. skva. Veikiančios Lietuvoj rau-

Vytauto, Alantas: TARP ?""osi,>s a™jj°9 dal5'’ b“''" <”' 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462: lll‘,n,”,• J,,s ‘“"j®
pusk, kaina $4.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų otas 
romanas iš Vinco Kudirkos

išsimaitinti vietos duona; gele
žinkeliams neveikiant, turėjo 
plačiai naudotis sodiečių *stui- 
komis.’ Nebuvo vietos aparatų, 
kurie būtų galėję tai sutvarkyt, 

motinos meilę, jos tikslą ir nžta( kario<Mne„ė turėjo pati 
šeimininkauti; ir ji dažnai visiš
kai nesiskaitė dargi su vietos

rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais
kaina $4.00.

Tas Knygas galima gauti
kad kolūkietis X gavęs tiek Keleivio administracij o j 
tai avižų,, o kitas tiek tai 636 Broadway, So. Boston 
miežių ir L t., o iš tikrųjų nė Mass.

39/ psl*, į darbininkų (ypatingai dvarų 

darbininkų) ir mažažemių rei
kalais.”

rn.. iš bendro 593 delegatų
skaičiaus delegatai ligi 40 ■ kad’karaiia’učiaus 
metų suoarė o8,2rt , 41-o(> 
metų amžiaus delegatai 
28.4' ir delegatai per 60 
metų amžiaus 13,4%. Tas 
atjauninimas vyksta nevie
nodu mastu visose respub
likose, jis didesnis pakraš
čių respublikose.

Jei dabar pažvelgsime j|v 
partijos centro komitetų ■ JejĮ

I

Ln-v/-

SKAITYTOJ Ų BALSAI

PATS SAVE NUBAUDŽIAU

i v . - ------7 jeivio
narių valymą, tai pastebėsi- j sidžia,

Pernai, besidžiaugdamas bu- 
au pamiršęs, kad pasibaigė Ke- 

prer.umerata. Grįžęs ap-

me, kad 1958-60 m.laiko
tarpy valymas yra vidutiniai 
palietęs trečdalį ck narių,

igiau. kad administracija 
nesiskubino laikraščio siuntimo

8,017,000 narių ir 691,000! tačiau kai kuriose respub 
kandidatu, tai via 4,2'< vi-č’ * likose jis siekia ir daugiau, 

pvz. Latvijoje iš 88 ck na
rių 1958 ligi!960 m. buvo 
išvalyti 38. tad valymo pa- 
daičniai pasiekė 44 rt . Azer-

ir tos
mas tvarkytis bei

(
prieš komuniz

i iat\ i n es i • • • » •*n . 1 . •. i (lijoje komunistu bu\ ;»2,oRusijoj badas buvo geriausi

čia V. Kapsukas kreivai 
pasakė, kad visos to meto

nutraukti ir už tai aš pats save 
nubaudžiau: siųsdamas prenu
meratą. pridėjau Maikio tėvui 
vieną dolerį.

i Bet ir šiemet aš taip pat mo
kėjimo terminą praleidau ir ga
vau paraginimą . to.’ėl siunčiu 
S4 prenumeratos ir ši pabau- 

riau. 
jerka

• tabako.

A. I’arvickas. 
Branch, Mich.

prenumeraios .r si pabaubcidzane valymas buvo pa-- , , .
t • . r**’ kuria pats sau pa.-kvnaisiekes nei rt , o Lietuvoje ; T„„„ ♦- .. J ! tegu Maiklo tėvas nusioerk120 narių 1958 m. buvo1 

— 4 1,690 išvalyta 49, taigi valymas I 
sudarė 33'

Gruzijoje— 5',, Kazach
stane — 3.4'. ir tt. Žodžiu, 
visur komunistų partijos na
rių skaičius sudarė didesni 
protentą visu gyventojų, 
negu Lietuvoje.

Partijos pareigūnų 
ypatingai aukšte, nių/u 

. . . taipe pastebima tendencija
toms tautoms ir jų žemes maįjau išmokslintus pakeis- 
pa\ei.-ti kolonijomis. ti specialistai*, ar baigusiais

a u k š tąsia s mokyklas. 
Turtingumas tai kaip jūros Partijos sekretoriai, ' turi 

kuo daugiau jo gen, vjen komunistini išsilavini-

agitatoriai 
mą.

Deja. antrojo pasaulinio 
karo pasėkoje dėl kapitali
stinio pasaulio gobšumo ir 
neapdairumo ir vėl Rusijai 
pavyko uždėti savo leteną 
lietuvių, latvių, estų ir ki-

vanduo: 
tuo jauti didesnį troškulį.

A. Schopenhauer

PENSIJŲ REIKALU

Ne eniai kongresas priė
mė socialinio draudimo Įsta
tymo pakeitimą, kuris nuo 
luyj ii .io mėnesio bus vyk
domas.

Pagal ši pakeitimą ir vy- 
lai gal > išeiti Į pensija su
laukę 32 metų (to amžiaus 
moterys jau ir seniau ga
lėjo gauti pensiją), bet su 
20% mažesne, kaip sulau
kę 65 metų.

Gerai ir toks pagerinimas,

KNYGOS JAUNIMU!

•Jei

mą, įs partijos postų nusa _ _ _ __
linami, gauna kitus darbus, bet mažo uždarbio

■ ir brangaus gydymosi netu-
KIENO ČIA VARPOS?

Senieji, 
siems ir ai jie pažins?

rėš sutaupų, tam iš tokios 
persijos bus sunku pragy
venti.

Teisybė, pati mažiausia 
pensija pakelta nuo 33 dol. 
iki 40 dol. mėnesiui, padi
dintos pensijos ir pensinin
kų našlėms, vaikams, |>et 
tegul tūkstančius gau
nantieji kongresmonai ir se-

jaunas nepamegs 
jis jos aeskaitys ir 

uaugęs. Todt-1 tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau- 

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

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

PASAKĖ! !’ ,S. A. Giedrius, 
knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl.. kaina $2 00 

jŪKiMNkO SiNDKALK) NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, JOS psi., kai
na ............................... $2.00

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu
do Dovydėno apysaka. 1SS psl., 
kaina ......................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaites vaikams, psl..
kaina ........................................ ? 1.50

Knygos

natoiiai pabando iš tokios
mažos pensijos pragyventi, dvynukės. N. Butkienės a- 
Pensijos turėtų būti tokios, pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kad iš jos žmogus galėtų kainB ....................... 5l-°°
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as
Maikio su Tėvu

Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

(Kelionės įspūdžiai) Products,—ačiū už malonei
Butialo via 2-ras pagal įeit^ K.vitaisu-

dlčuma miestas N.V. vals- toks milžinas ne iuspes
timje <580.000 gyc.) ir 11 * tav.e. su «su vežime- 

liu akimirksny mėlynu durtas visoje ralyje pagal ga- ,. , < ..i • J d , • ° „ mėliu padangėn išrūkys.mybiuę produkciją, gul;s ? .
pi ie Ei ie ežero šiaurryčiu Gyvendamas Bostone n i 
Kampo, kur prasideda Nia- «“ retkarčiais pavažiuoča- 
tai os upė, jungianti Erie i ?roc^n?’ Worceste- 
ežerą su Ontario ež. (su-i H ar Cape v>odą ir niekur 
urgtas 1927 m. atidarytu Pakelėse nematydamas bent 
vadinamuoju Taikos Tiltu i kiek padoresnės faimukęs, 
-Feace Br.dge- su Kanada). ne 'len3 klausinėjau: is

—Roman, .Maiki užbaik 
man tą istoriją apie žemai
čius. 1 raeitą kartą sakei,
kad ju moti; a Žemaitė lie- * <■
pė jiems pasiieškoti geres
nio pleiso apsigyventi. Ai 
jie nepaklydo to pleiso ieš
kodami?

—Ne, tėve, nepaklydo. 
Matai, Žemaitė Įprašė tris 
aniuoius, Gabrielių, Rapo
lą ir ?*Iykolą, kad jie toje 
kelionėje jos vaikus lydėtų 
if saugotų nuo visokių prie 
šų ir nelaimių. Bet tie aniuo- 
lai norėjo, kad žemaičiai 
patys mokytųsi gyventi ii 
nuo priešų gintis. Tik pate
kus žemaičiams Į labai dide
lį vargą, tie aniuolai ateida
vo jiems Į pagalbą—ateida
vo kaip paprasti žmonės, 
apsirengę tokiais pat drabu
žiais kaip žemaičiai, kaip 
tikri jų broliai. Suteikę pa
galbą. aniuolai vėl niekam 
nepastebint išnykdavo.

tai prasimanyta pajuoka?
—Todėl, kad tai būtų 

juokingas bandymas. Kas 
gali saulę nuo dangaus nu 
imti?

—0 ar tu neatsimeni, 
kaip anais metais atvažia
vęs iš Airijos grinorius bu
vo Įkopęs Bostono parke Į 
stulpą, norėdamas nukabin
ti didelę lempą? Kai polici
ninkas ji nutraukė nuo stul
po, tai jis aiškinosi, kad ta 
lempa jam atrodė kaip mė
nulis.

Tai yra taip pat prasi

i ai z\ mus ne tik pramo
nės, bet ir susisiekimo maz
gas—vienas didžiausių ge- 
ežinkeiių ir vidaus vande
nų laivininkystės centrų vi- 
oje šalyje. Per Buffalo uos- 

vą net vidui .nių vakarų - 
.uirnesotos, Visconsino, Il
linois, Indianos, Michigano 
ir kitų valstijų Didžiųjų eže
rų pakiašcio miestai van
dens keliais, per vadinamąjį 
Buffalo-Hudsono baržų ka
nalą, pasiekia N.Y. ir patį 
Atlanto vandenyną. O nuo 
1959 m., atidarius šv. Lau
ryno jūrų kelią (St. Lauren- 
ee Seavvay), gavo dar dides
ni išėjimą į plačiuosius tarp
tautinius vandenis ir leng
vai pasiekiamas jūrlaivių.

kur mes pieną gauname??
Juk tokį pilvą pripilti kaip1 
Bostonas su visais priemies
čiais (virš 2.500.000 gyv.)! 
reikia gero ežeriuko, o čia ‘ 
nė padorios ožkos niekui į 
nematyti.

Ir kai pavažiavęs gerą ga
lą už Worcesterio, pama-į 
čiau pakelėje vieną kitą' 
ūkelį, net ant širdies leng-! 
viau pasidarė. Kuo toliau,!
tuo jų daugiau pakelėje ma- -------------------
tyti. Bet artėjant prie Buffa-i PREZIDENTAS 
lo vėl skausmas širdį su
spaudė. Jei dar pradžioje 
tik vienas kitas “žaginėlis“'

VIENO NACIO BUDELIO BY I A JAU EINA PRIE GALO

Izraely j teisiamo žydu žudytojo Adolfo E.chniano In La jau eina prie galo, nors dar 
užsitęs kelias savaites. Sprendimas toje b. l«’.je išnešus tik rudeni. Eichmano
užpakaly sėdi sargybinis. Byla priminė ž. du jaunimui nelolimą praeiti, kada ju 
rasės žmonės buvo fiziškai naciu vokieči u naikinami Europoje.

DĖKOJA ARGENTINA APIE ŽMOGAUS 51RDJ

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, Įvykęs 

laukuose pasirodė, tai juo; Chicagoje liepos 3-4 dieno- 
artyn, juo tankyn. O artė-1 mis, pasiuntė JAV

Pagerbė baigusius 
universitetus

Lietuvių B e ndruoment 
piezt- jjepO6 j2 d. Buenos Aires

jant prie miesto, be jokios, dentui sveikinimą ir drau- * ,i “i ,-• 
tvarkos pilni laukai pn-lge įsdeste savo pageidavi- •• I)affevbti 4r<rentin<

kaišiota. Bet žaginėliai? mus „Lietuvos laisvinimo ‘ ‘Tad ne be reikalo mieste y- V, I , ?^ieu
ra net 29 grūdų elevatoriai J**?“*’.0 ..ne/tS™ !•? klaus,mais. 
bendros 53 milionų bušelių! bfzn>c.‘M bokštai tik Prezidento specialus asi- 
talpos. Čia yra žymių ; issketę rankas. stentas Ralph A. Dungen
lūnųirgana plačiai ™ ,'?rtlneIem karokukų: Alto ptrminmkut L. Simu-
fvta vnnė miltini,i kiekvienoje: po 3, 4 ar net ciui atsiuntė rastą, kunamep^ktų^vi^Mų kad prezidentas pia-

nukų) gamyba.
Plačiai išvystyta ir kita

o prie jų vielos priraišiotos, šė padėkoti jam ir dr. P. 
Ką aš sakau - vielos! Tikri Grigaičiui už Alto vardu at- 

... . pančiai. siųstą sveikinimą ir pareik-
piamone cheminių garnį- žiūrėk, ir ūkininku sody- štas mintis.
r.ių, elekros aparatų, masi- bos apnarp]į0tos, apraizgv- VISKO YR’, NIEKO NĖR’ 
nų, semenų aliejaus, gele- tos g visų j tokiom ke. 
zies ir plieno, lėKtuvų dalių rtp,om ir priedo g vir. 
ir motoių, Dainų lr plastutl- N susimildami, kaip— r r_. r---- , . ... ~-----—, —----------- - —r. Kiekvienas komunistas,

manyta pasaka, tėve. Jos nių gaminių ir daugelio ki- gj jjg čia gali gyventi? Ir ne- išvykęs iš Sovietijos i užsie- 
tikslas yra pajuokti airius. tl^ Lar nepnvaziavus mies- gyvena. Meta viską ir iške- ni, skelbia, kad Sovietijoje

—Na, o kaip tavo knygos J,er kell.as. mYĮias> Jautl’ liai ria savais keliais. 0 jiem nieko netrūksta—u nas vsio 
kad artiniesi pne pramo-rašo apie žemaičius, norėjų

sius saulę nusiimti? , , . .....
—Yra sakoma kad eida- Padan^e Placiai “Si’ 
. . . , , ’. . ’ , . skėtes melsvas skėtis. Kuomi atvirais laukais ir plyne-

ningo centro. Jau iš tolo nu

eng 
pentino 

unvei’sitetus baigusiems lie 
tuviams. Iš viso Argentinoj 
aukštuosius mokslus baigų 
šių yra apie 100 lietuvių 
Argentinos u n i versitetu 
lanko apie 500 lietuvių stu 
dentų. Pagerbime tautiniai 
ženklais buvo atžymėti nai 
ji akademikai: Dr. J. Simą 
nauskas, inž. J. Gaidimau? 
kas, inž. J. Čekanauskas, in 
žin. L. Gaseviciūtė, provize 
rė A. Neniškytė, chemiką

flol vrzilia Vjrcu ▼ vii. nII. A CTUI <XILItr
nė, optikas L. Stankevičių 
ir inž. A. Butkus.

to tik tereikia. Aptikę, kad jest, bet Į namus grįždamas
Pagerbimo metu 

pasakė B-nės pirm.

Sveiko žmogaus širdis 
laka per dieną 100,000 
.artų. Dešinysis širdiesskil- 
elis atlieka daugiausia dar- 
-o.

♦ # ♦
Kariai primityvių tau- 

elių kartais valgydavo šir- 
lis užmuštųjų priešų, nes 
ikėjo, kad tada jie įgauna 
yvybės ir sielos jėgas tų 
nirusiųjų.

♦ * *
Žmogaus širdis yra vidu

jiškai 15 cent. ilgio, 9 cnt. 
dalumo, t. y. maždaug 
umščio didumo, ir sveria 
pie 300 gramų (du trečda
li svaro).

♦ * *
Kasdieninį širdies darbo 

ašumą kitaip suvartojant 
alima būtų pakelti tris as- 
įenis 100 metnj į viršų:

V. F.

Redakcija atsako
J. Nevienei, Miami, Fla.

-Atsiprašome, kad į Tam- 
tos korespondenciją apie 
Ioterų Klubo pobūvį (Ke- 
ivio Nr 29. 6 tas puslapis) 
er neapsižiūrėjimą pate- 
o dvi eilutės iš gretimo 
ri aipsnio “lietuviais du sū- 
u ir dvi dukteri. Jauniau-
ias sūnus.”

Tos eilutės yra iš gretimo 
traipsnio “Šviesios moters 
;tm;nimui.” Laikraštį lau- 
ant tokie eilučių “paklydi- 
uai ’ pasitaiko. Labai ap
gailestaujame.

kalba 
Įeit. A 

’ red
kun. A. Šteigviia, ALOS Ta 
rybos pirm. J. čikštas, “A» 
gentinos Lietuvių Balso” re 
dakt. K. Norkus. Akademi 
kų būrelio vardu kalbėj< 

__ inž. J. Gaidimauskas. Da
joj yra sutvarkyta gydymo ka^ėjo prof. J. Mačernis 
pagalba, o vis dėlto, kai mi- B-nes Taiybos pirm. I. Bad 
nėtas baletas atvažiavo į ; ^a proga paminėt;
Londoną ir ten sužinojo, o sukaktis. “Arg. L
gal jau ir anksčiau žinojo, , a _as PaRerhimo proga i? 
kaip Anglijoj yra sutvarky- lė reikalą apjungti visu 
ta medicinos pagalba, tuoj Argentinos lietuvius akade 
beveik visos šokėjos ir be- rrukus’ patiekė jų sąrašą.

Rimšos paroda

jau tuščia, ima rausti, knisti vežasi iš čia ką tik galėda- j ^aci^n^J . 
ir dar daugiau visokių žėg- mas. 

i lių paežiose statinėti, paį- Įdomų “numerį”* parodė
is žemaičiai pastebėję, jog i arčiau’ Juo rysk*aiJ matai dū“ vairindami dar visokiom į Angliją atvykęs Leningra- 
eros metu šviečia saulė, o v skanus, kylančius pa- būdom ir būdelėm, šulais do baletas. Kas nėra girdė-

mis
dienos 
nakti—mėnulis ir zvaigz-

1 « • u-r u -v v J dės. Šitie aalvkai jiems la-—Gan nuli, Maiki, kad , . . .. . - t - v - iv , Dai patiko ir jie nutarė juostas teisybe, ba as ir dabar!__ _______ J __ t-
aniuoius dažnai sapnuoju.
Rodos, zlydukas mane už
puola. bet aniuolai ji atmu
ša.

—Ar čia teisybė, ar ne, 
tai kitas klausimas, tėve: 
bet senovė? žemaičiai turė
jo taip tikėti, nes kitaip jie 
nebūtų tokiu pasakų sukū
rę. Jos yra religinio pobū
džio. I anasių padavimų turi 
ir kitos tauto,-. Pavyzdžiui, 
žydų Bibliją pasakoja, kaip 
Maižius išvedė jų tautą iš 
Egipto nelaisvės Į Dievo pa
žadėtąją žemę. kelionėje jie 
klaidžiojo per !ū metų. mir
dami nuo bado ir ligų. Taip 
vargingą kelionę turėjo ir 
Amerikos mormonai, kol jie 
pasiekė nekieno dar negy
venamą kraštą Vakaruose. 
Juos vedė jų pranašas Smi
thas. Toje kelionėje mor
monai buvo kitų užpuldinė
jami, ir daug jų tose kovose 
žuvo. Krito ir pats Smithas. 
Todėl labai galimas daiktas, 
tėve, kad panašų žygi yra 
pergyvenę ir žemaičių pro
tėviai: tiktai tie aniuolai ii 
kiti stebuklai tai jau vėles
nių laikų pridėti pagražini
mai. Kai kurių pridėčkų ne 
galima vadinti nei pagraži
nimais: greičiau jie buvo 
prasimanyti žemaičiams pa
juokti. Pavyzdžiui, yra pa
sakyta. kar žemaičiai norė
jo nusiimti saulę nuo dan
gaus.

dangėn, ir visokių rūsių ir 
išvaizdų sunkvežimių vis 
tankesnes voras, visokiom 
kryptim gana dideliu grei
čiu bezujančias. Kai tokia 
pabaisa, kokių 10-12 tonų, 
pradeda lipti tau ant kulnų 
70 mylių greičiu, o dar ant 
šonu užrašvta Chemical

nuo dangaus nusiimti. Jie 
pradėjo lipti Į kalną, bet 
greitai pastebėjo, kad nuo 
kalno jų dar nepasieks. To
dėl jie sugalvojo ant to kal
no užkelti dar k tą kalną.
Atsirado priešų, kurie pra
dėjo jiems tą darbą tiukdy-Į vidų. ši keblumą jie pašali-
ti. Dažnai teko kariauti.  J
Priešai visada buvo gerai 
ginkluoti ir jų būdavo 
daug; Be to. jie buvo viso
kie raganiai, kartais spar
nuoti, kartais geležiniai, o 
pas žemaičius nebuvo nie
ko panašaus; todėl kova bū
davo nelygi. Bet visa tai 
žemaičiams išėjo i naudą, 
nes jie išmoko nuo priešų 
visokių gudrybių, išmoko 
pasigaminti ginklų ir pradė
jo ginkluotis.

—Jes, Maiki, žemaičiai 
buvo geri vajokai. Ypač ma
no Plungės parapijoj naro- 
das krabras. Aš pats ma
čiau: volosties staršir.a kai 
žiebė uriadninkui per ausį, 
tai tas ragožium apsivertė.

—Tas nesvarbu, tėve. Že
maičių padavimai sako, kad 
toj kelionėj jie išmoko net 
ir namus statyti. Apsistoję

ir šuleliais. Na gi ir pristaty- jęs ir mūsų komunistus gi 
ta! Nelyginant karo metu riant, kaip aukštai Sovieti 
apie Vilnių. Net baugu.

O kelių kelelių į visas 
puses! Vieni aukštai, kiti 
žemai; tai kyla, tai leidžia
si; subėga krūvon, tai vėl 
neria kas sau: čia jie tiesūs, 
čia riestainiais surangyti.
Visi erdvūs, visi lygūs, dau

ro tik tada. kai pamatė, kad 
kitų tautų žmonės išsikelta 
sienoje duris. Bet kada jie 
pasidarė duris ir užtaisė sto
rus, įų gličiose pasidarė 
tamsu. Vienas iš jų sumanė, 
kad šviesos reikia iš lauko 
prisinešti. Tada visi leidosi 
šviesos gaudyti. Gaudė ją 
indais, gaudė skvernais, ri
šo ją i drapanas ir nešė į 
savo trobeles, nešė ir kratė. 
Bet švie.^a vis kažinkaip iš
nykdavo ir išnykdavo. Pa
galiau atvyko aniuolas Ga
brielius žemaičio pavidale 
ir pamokino juos iškirsti 
sienose langus.

—O kur jie gavo stiklo 
langams?

—Ta= nėra pasakvta. Bet 
iš pradžios langai galėjo bū
ti ir be stiklo.

—Nu. tai uodų prilvsda- 
vo, ar ne?

Gal ir prilvsdavo. Bet

giausia vienakiypčiai. Bet veik visi šokėjai nubėgo pas 
štai, jau ir miestas dūmų dantų gydytojus dantų už-
šv’du pi*i(lcnęt3S nuo liepos plombuoti. Alut, už tui An- l>ueno-^ Aiies miesto ce*
saulės kaitros, su visa pre- S^j°j nieko nereikia mokė- operos rūmu salone lie- 
kyba ir pramone, susisieki- į tĘ tai tuo pasinaudojo ir Ix>- 13-rugpiūčio 3 d. vvk 
mu ir sportu,švietimu ir ad- ningrado baleto šokėjai. sfa pasaulirio gaiso daili 
ministracija. Gyvas ii- ver- -Matyti, Sovietijoj dantų ninko Jono Rimšos nauji; 
žlus. Čia vra ko žiūrėti: uni- gydymas nėra toks papras- kūrinių paroda. Jo je ekspo- 
versitetai, kolegijos, muzie- tas dalykas, jei gerai uždir-Į ntiota 18 nauiu ’ ’ m“ ->’i' Dar turime dr. V. Sruo
jai ir galerijos, zoologijos! hantieji baleto šokėjai ir jiniais dažais pieštu. Paro- gienės Lietuvos istorijos ke- 
sodas ir parkai. Bet visko šokėjos vaikšto išpuvusiais j da lanko ne tik lietuviai, lis egzempliorius. Tai dt- 
neišvardinsi. Bostono City! dantimis ir atvažiavę į An-1 Grieš parodą televizijoje bu- džiausią ir visiems supran- 
Hall nė iš tolo negali susilv- bėga pas dantų gvdy- vo parodytas pasikalbėji- tarnai parašyta knyga, 947

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

kur ilgesniam laikui, jie jau
pasistatydavo sau trobelių, apie tai pasikalbėsime ki- 
Bet pradžioje jos būdavo tą kartą, tėve, nes aš bijau, 
dar be stogų ir lietus jas pri- kad ilga pasaka tėvui nenu- 
lydavo. Tada žemaičiai pra- sibostų.
dėjo jas dengti. Bet jie dar —Okei, Maik, susitiksi- 
nemokėjo pasidaryti durų. me kitą kartą, o aš tuo tar-

_  j todėl lipdavo sienomis ir pu eisiu šalto alaus
—Kodėl tu rokuoji, kad P«r ^2° sky^ sulysdavo į traukti.

ginti su Bufffalo: anas di- tojus nemokamai dantis su-
dingesnis ir už mūsiški John lopyti.
Hancock pastatą. Velta tu- Anglijoj tas įvykis šukė- tas Lococo surengė priemi- 
risto dėmesio ir bazilika su lė pasipiktinimo. Klausimas mene knnkr-' r.- sna.t- 
vertingais meno kūriniais buvo iškeltas net parlamen- dos atstovams Ta proga 
ir skulptūromis. Duodamas te- Sveikatos ministeris pa- apie lietuvi dailininką pa- 
vadovvas. reiškė, kad ministerijoj ap- skelbta eilė strainsnių Ar-

Buffalo yra lenkų išeivių I tariamas klausimas, kaip gentinos spaudoje, 
sostinė, nelyginant mūsų ateityje nuo panašių ligoniųRyšiai su kity ia,iy |ietuv;ais 
Chicaga, su savo klubais ir apsisaugoti.
spauda, parapijom ir radijo ----------- -------------------
valandom. Tik jie čia turi tautinę parodą. Po jo mir- 
miesto valdyboje žvmiai di- ties—rugsėjo 14 d.—prezi- 
desį svorį, negu mes Chica
goje. Lietuvių—tik atskiros

massu dailininku, vėliau ir psl. kaina $12. Kainą pakė- 
ųati paroda. Meno mecena-

Argentinos lietuviai rūpi
nasi sudaryti tampesnius 
ryžius su Brazilijos ir kt. B. 
Amerikos kraštų lietuviais. 
“A. T>. Balsas” iškėlė min-

GERIAUSIA DOVANA

-Jei galvojate apie dova
ną savo pažistamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

šeimos be jokių organiza
cijų..

1901 m. rugsėjo men. 6 d. 
Leonas Czolgosz čia peršo

dento vieta užėmė vicepre
zidentas Teodoras Roose- 
veltas. Šiuo metu pačiame i tį tarp paskiru kraštu lietu
mieste ir visu Niagaros upės 
pakraščiu pravedami didie
ji keliai - throughvvays.

vių pasikeisti parodomis, 
dainininkais, muzikais, an
sambliais. Laukiama, kad i

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

“Dieno-

Kipro Bielinio ‘ Penktieji 
kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei-
metai”

nas czolgosz čia perso- J1 { adminisVaciioie-vė Williamą McKinlev,24 Darbas vyksta pilnu tempu, i Argentiną būtų pakviestas " J
-tą JAV prezidentą, belan- Bet mūsk laikas baigiasi, Į Brazilijos operos solistas
kantf>an- Amerikos tarp- ir skubame toliau. Ambroze vičius.

Broadwav.
So. Boston 27, Mass.
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS GIEDRIUS

Nušviesti takai
Antanas Giedrius gimė 1892 m. Jurbarko valsčiuje. Ne

priklausomoj Lietuvoj buvo pradžios mokyklų inspekto
rius, gimnazijos mokytojas, kelerius metus buvo Vasario 16 
gimnazijos direktorių, dabar gyvena Hartforde, Conn. Ra
šė ir rašo daugiausia vaikams, bet rašė ir suaugusiems, yra 1I
išleidęs kelias dešimtis knygų, šiomis dienomis pasirodė jo. 
“Užburti keliai,'’ pasakojimai vaikams.

i
Pavasaris buvo taip arti

Kai širdis prisipildė pavasario giedros, nejaučiau dau
bų savo kelyje ir nemačiau šešėlių, slenkančių per lau
kus. Šviesūs pragiedruliai skaidrino visą šąli ir lengvą 
darė mano kelią, e paukščių giesmės ir žiedai dar gražino 
saulės karalystę.

Linksmas žengiau savo keliu ir visiems sakiau, kiek 
daug šviesos šiame pasaulyje.

Bet jie nesuprato manęs ir stebėjosi. Sakėsi ėję il
gus kelius ir keliavę dideles keliones ir niekur nematę 
kitokios saulės, kaip ta. kuri kasdien džiovino pilkus 
žemės kelius. Perėję platybes marių, peržengę aukštybes 
džiaugsmo.

Man gailėjo jų, ir aš vadinau juos pasiklausyti pava-' 
sario, kuris buvo taip arti. Bet jie neturėjo laiko, ir kiek- i 
vienas skubinosi greičiau susiieškoti savo laimės.

Pažvelk i laukų platybes

Mano drauge! šiuo keliu daug praeina keleivių, kurie 
nesidairydami skuba kažinkur. Jų žingsniai greiti ir akys 
aštriai nukreiptos i toli. Jiems valandos perilgos ir die-' 
nos neišsiekiamos. Jie paskendę ilgesyje greičiau pasotin- Į 
ti savo širdį nežinoma vilione.

Tas kelias ilgas, ir jo galo niekas nėra priėjęs, bet. 
daugelis praradę viltį ir sukniubę pakelėje pne šalto ak
mens.

Stabtelėk valandėlę. Pažvelk į laukų platybes. Ar šio
se pakelėse nėra žiedų ir saulės! Ar neskamba vyturėlio 
giesmė artojų dirvose, iš kurni mes išaugę!

Apsidairyk! Gyvenimas platesnis už siaurą takelį, 
kun mina kažinkur skubančios kojos.

Gėlės sužydo
Ateik į mano daržą, mylimoji, ir pabūk. Štai gėlės 

jau seniai sužydo. O čia mano ir svajonės visos sudėtos, 
ir mintys sudiegtos, nes ilgai taisiau loveles ir laisčiau že
mę, kol saulė pradėjo laiminti pinnuosius lapelius.

Bėgo valandos ir dienos, kaip upės srovės, ir trum
pi akimirksniai, kaip greitasparnės kregždės. Mano vil
tis augo, ir mano džiaugsmas didėjo, nes saulės spindu
liai nešė į mano svajonių kampeli ir šviesą, ir šilimą, ir 
palaimą.

Ir štai dabar rymau ant išrašytų vartelių ir laukiu. 
Ateik, mylimoji! Alano darže gėlės seniai jau sužydo— 
pamatyk, kokiu saulėtu žvilgsniu jos tave pasitiks.

Atminimo žiedelis

Paskyniau mažytį atminimo žiedelį ir prisegiau tau 
pne krūtinės, kad tyliai primintų jis žaliuosius plotus, 
kur mirga nesuskaitoma daugybė įvairiausių žiedų.

Mes pereinam per žydinčią pievą su nuostaba ir pasi
gėrėjimu, bet kai vėl įžengiam į pilkąjį vieškeli, tik atsi
minimas telieka, kad širdis gyveno žiedų karalystėje.

Tačiau saulė visur mus lydi ir nušviečia visus takus, 
o iš jų meilesnis tas, kuri pasirenka mūsų širdis. Ar mes 
suprantam jos balsą, kai veržias ji į saulėtuosius plotus?

Nesirūpink

Staiga vakarų vėjelis sudnimstė dienos rimti. Pa
linko laukuose žolės ir gėlytės, suvirpėjo žlaituose me 
džiai ir krūmai. Paukštelis nebaigė paskutinio giesmės 
posmo ir apsidairė.

Ir tavo žvilgsnis nubėgo į tolimąjį dangų, kur pamaži 
kyla balti pūkiniai kamuolėliai su prasikišusiais plonais 
pakraštėliais.

Ak, nesirūpink! Tegu tavo širdis pasilieka rami. Tik 
pasižiūrėk į didžiuosius žemės plotus: ir tyliausia upė 
nueina giliais verpetais, ir ramiausia jūra susiūbuoja 
skarotomis bangomis.

Nesirūpink, kad užeina audra plačiais padangių vieš
keliais. Jos puikus žaibai tik dar labiau nušvies vingiuo
tus žemės takus, šiurpulingi griausmai tik stipriau išju
dins žemę į tavo širdį, kad juo gyviau pajustų ji, kiek 
daug nuostabių dienų šiame pasaulyje.

Nakties žvaigždės

Atėjo naktis, kuri kasdien patylomis ateina ir ap
siaučia žemę pilka skara. Neįžiūrimi šešėliai slankioja 
nematomais keliais, ir krūpčiojanti širdis ieško namų ži
burio.

DŽIAUGIASI VYRO IR TĖVO LAIMĖJ IMI

Karo aviacijas kapit. Virgil I. Grissom, kuris iškilo 
Į 118 myliu aukštį, žmona ir sūnūs eina kalbėtis su 
laikraštininkais. Žmona ką tik gavo žinią, kad jos vy
ras laimingai nusileido iš erdvės ir yra sveikas laive.

VASARVIDŽIO ŠVIESIĄ DIENĄ
Vasarvidžio šviesią dieną 
čia ant kranto, margoj pievoj, 
piemenėlė - našlaitėlė 
juostą audžia, ją prie gluosnio 
prisirišus . . .
Po jos pirštais žvaigždės dygsta, 
žalios, rausvos, — o audėja 
kaltais žvelgia pro blakstienas 
į paviršių veidrodinį, 
kur taip karklų jos veidelis 
iš gelmės į jąją žiūri.
—Vingurgurkle, seserėle, 
tu toli, toli nuplauksi, 
nusinešk tu mano dainą 
į pat jūros sietuvėlę .. .
—Nusinešiu, nusinešiu,— 
jai atsako vingurgurkle.
Piemenėlė jai dainuoja 
apie savo vargo dalią, 
o upelė
saulėj mirgančiais žvynais 
piemenėlės graudžią 9kundą 
džiūgaudama sau kartoja 
ir, su aidu ją sujungus, 
paukščio čiulbesio įpynus,— 
girdit? girdit? — jai niūniuoja . ..
Ji atgal niekad nežvelgia.
Teka, skuba ten, kur laukia 
Nemunėlis — amžinasis 
nepažįstamas, žadėtas.

S. Čiurlionierie-Kymant&itė

Veido valymas or kaukes
V. ČEKAUSKIENE-GRINKEVIČIŪTĖ

grietinės. Viską gerai su
plakti ir padengti juomi 
veidą ir kaklą. Šita kaukė 
labai padeda sausai odai. 
Kaukę nuėmus patepti vei
dą riebiu kremu.

• būdu ne masažuoti, bet tik
tai padengti odą. Palaukti 
pusę arba vieną minutę ir 
tada švelniai nušluostyti tą 
visą kremą nuo veido su 
tam tikra—dabar visur len-

jgvai gaunama—lignino pa- pieno kauk- 
vidalo medžiaga ar kuo nors' 
panašiu. i Ji tinka visoms odoms.
' Nušluostyti reikia rūoes- Pa!mti ^iej‘° 2 val
ingai ir nepagailėti kelių «°“us.sa“kstu? J,lde? 
—2 ar 3 lignino gabalų. *r..b°lač kad pasi-
šluostvti reikia uip: paimti da'^V ,,r*u k?se'.T« koa« 
viena‘ligniną ir prispausti P?det? an.‘ ve,do la,kvtl 
prie tiso veido, nuėmus len- 10 m,nuc** .
gvai nušluostyti. Taip pada-

1 ryti 2 ar 3 sykius, kas kaitą,

no gabalą. Paskutinį gabalą j 
lengvai suspausti j kamuo-' ’ 
liuką ir su tuo kamoliuku iš
šluostyti sunkiau prieina
mas vietas aplink nosį, lū
pas, antakius. Taip daryti 

• reikia kas vakarą einant jau 
gulti ir geriausia nakčiai nė 
su kuo daugiau veido netep- 

' ti, bet duoti odai pailsėti ir 
pakvėpuoti. Iš ryto pripil
ti į dubenį kiek šilto, bet jo
kiu būdu ne karšto vandens 
ir įdėti kiek borax’o. Maž
daug vieną arbatinį šaukš- 

i tuką į 2 kvortas vandens.
Dar geriau būtų negu papra
stas borax’as įdėti miltelių, 
pagamintų iš tam tikrų au
galų. Su ranka suplakti kiek 
putų tame vandenyje ir 
plauti atidžiai veidą ir kak
lą. Lengvai, daugiau pri
spausdama, negu trinant iš
šluostyti veidą ir vėl antrą 

, kaitą tuo vandeniu veidą iš
plauti. Po to veidas lieka 
švarus ir galima pradėti su 
grimu arba daiyti veido 
kaukę.

VEIDO KAUKES

pranešu, kad netrukus 
galima bus išrašyti iš ma
nęs kol kas sekančius tris:
1. Kremą veidui valyti, 
kaina $1 ir persiuntimas.
2. Augalinių miltelių veidui 
prausti, kaina $1 ir persiun
timas.
3. Specialių miltelių veido 
kaukei, kaina $2 ir persiun-; 
timas.

Antrašas: V. Funkas
Leuschnerstr. 12, 

Pinneberg b Hamburg 
W. Germany

Yra daug įvairiausių vei- 
i d o kaukių ir toli ne visos
. t i niro Izizilr vionoi Vienvuina mvik ▼ iviiai. ▼ ”
miausia reikia žinoti, ar jū
sų oda riebi ar sausa. Jūs 
turite tada išbandyti vieną 
kitą kaukę, kol surasite tik
rai jums tinkamą. Veido 
kaukė pritraukia daugiau 
kraujo į veido odą, veido 
raumenys darosi daugiau 
įtempti, oda išsilygina ir at- 

, rodo jaunesnė. Odos porai 
išstumia iš savęs visus ne- 

: švarumus ir įtraukia į save 
tą. ką mes norime jai duoti 
kaukės pagalba.

Prieš tepant kaukę vei
das turi būti, žinoma,, žvą- 
rus, gerai išvalytas. Kas ga
li pakęsti—tai yra tie, ku
rie neturi veide mažučių 
kraujo gyslelių, gali veidą 
nuvalius pridėti 1-2 karštus 
kompresus, kurie tinkamai 
paruošia ir atidaro porus. 
Veido kaukė reikia tepti su 

ka(l žval iu teptuku, visuomet te-
Mane dažnai klausia,1 priklauso nuo veido odo

kaip geriausia valyti veido • ypatybių. Prileidžiu. ..........................
odą ir kokios veido kaukės Į žemiau paduotas būdas tik- U.an^ 1S aPaclos i viršų. Ap- 
vra sėkmingiausios ir kaip’tų beveik visoms odoms: *in.k netepti, ypač po 
jas daiyti. Sunku per laik- Vakare paimti ant pirštų akimis palikti apie 1-2 pir-
raštį perduoti visas kosmeti
kos žinias ir įvairiausius bū
dus. Kas tinka vienai, gali ’ šaukštuko ir labai lengvai

truputį valomo kremo ne- įtou™° .lais,v«-
daugiau kaip pusę arbatinio - euzmnsti patepti u ka-

pakenkti kitai, nes daug kas 1 aptepti visą veidą, tik jokiu

Ak, palauk, neskubėk! Pasižiūrėk tiktai už savo tako 
—ar ši naktis nekalba apie dieną, kaip anos žvaigždės 
apie tolimąsias erdves, kur visada daugiau šviesos už 
mūsų dienas.

BROOKLYN, N. Y.

Mirė V. Grigaitienė
Liepos 25 d. po trumpos 

ligos mirė buvusi Lietuvos 
operos viena geriausių so
lisčių Vladislava Polovins- 
kaitė-Grigaitienė.

Velionė gimė 1S90 m. lap- 
krkičio 20 d. Kaune, jau 
prieš pirmąjį pasaulinį kaią 
dainuodavo Vilniaus lietu
vių pobūviuose, grįžusi po 
pirmojo pasaulinio karo į 
Lietuvą 1920 m., netrukus 
pradėjo dainuoti Lietuvos 
operoje ir greitai iškilo į 
jos dainininkių pirmąsias 
eiles.

Palaidota liepos 28 d. St. 
Charles kapinėse.

-TiTst.-T--

SOPKIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visas programom iš \VOPA. 
1490 kil. AM 10?-7 FM 

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

šeštadienį ir sekmadienj
nno 8:30 iki 9:3# vai. ryto 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. v.
Te’.: HEmlock 4 2113 

7159 S. MAPI EWOOD AVĖ 
CHlCAGO 29. H.L.
...... ....

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, daug: svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl. 
kaina ....................................... $1.25

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 ds!.. kaina... .$6.00

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

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ....................................... $5 00.

PASAJJLIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta? Simutis, daugy
be žinių lietuvių jr anglų kalbomis 

..................... $6.50
■pie lietuviu* 

464 psl. Kaina

klą.
Užtepus maskę, gerai bū

tų atsigulti ir ramiai gulėti, 
nekalbėti ir neskaityti. Pa
laukti, kol maskė visiškai 
nudžius. Po to švelniai nu
plauti veidą šiltu vandeniu

Tu lauki ryto ir lauki saulės. Nori matyti jos auksi- PateP

Čia aš paduosiu keletą 
kaukėms receptų, kuriuos 
galima ir pačiai padalyti.
Varškės kaukė

Ji tinka tiktai riebiai 
odai. Paimti du valgomus

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Joną? Ba
lys, 472 dainos su raidomis. Ang

liškai duotas kiekvieno? dainos 
turiny?, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, paraš* M. Gim
butiene, J. Gimbutas J. Lin«cis. J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ......................................... $5.00.

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėli? pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

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

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

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 59c.

NEMUNO StJNCS. Andriau? Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dali? 380 
psl. Kaina................................ $3.06.

IEMUN0 SCNŪi Andriau? Value- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime?1 pagrin
dai. Pauliu? Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsiminimai iš Aįeta- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRa KRT. 
STAU3 VIETININKAS? Tarašė 
kunigas M. Vąladka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
pat, didelio formato, gera popie- 
ra, kalnai •■••.....•• ...••■ $2.50

KODĖL AS NETIKIU ) DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .......................... 20 Cnt.

nius spindulius ir pajusti šilumą, glostančia tavo skruostus.,
Taip. Tiesa. Su saule ir su diena tu visu savo kūnu 

pajusi, kad nakties žvaigždės vilioja mus į puikesnę sau
lę ir šviesesnę dieną.

Į mėlynuosius toliu*
Pakilo saulė, ir pakilo bangos. Pasitaisiau laiveli ir 

užtraukiau bures.
Eik šen, mylimoji! Stokis šalia manęs ir paimk bu- šaukštus varškės, 1 valgo- 

res, o aš—vairą. Pasileisiva į mėlynuosius tolius su žu- ma šaukštą nevirinto pieno 
vėdromis ir lydžiais. Perbėgsiva visas bangas ir perskro- ’r 1 arbatinį šaukštą me- 
siva jų pūtuotas keteras ir tarp dangaus mėlynės ir jūrų ^aus- Viską gerai sumaišyti, 
platybės pajusiva, kokia gili žmogaus širdis. Kiaušinių trynių kanka

Eik šen, mylimoji! Stokis šalia manęs ir nukreipk jj tinka tiktai sausai 
savo akis į tolį, kur širdis jau seniai paskendus. 0(įai. Paimti vieną trynį ir

(Bua daugiau) 1 - pridėti trupučiuką saldžios

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romana? trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasari? išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 031 puslapis 
Kaina ................................... $6.00.

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

šeliais, iliustruota. 416 puslaoių, 
didelio formato. Kaina__ _ $5.50

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

ŽEME DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 45.3 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kair.a ____$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trempai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santva: fca ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

BSJUSIEMS NEGPJžTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karai einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į 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- 
mijų. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 123 puslapiai, 
kaina........................................  50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 114 pusla- 
->’o Kaina ................................. $1.00

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

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

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

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
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.

SOCTALDEinOKRATlJA IR BOi^ 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

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

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

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

DEL 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 Lietuvo? ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., gera? popierius, 
kaina....................................... $10.0*

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 
------ i------  S*.

k
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BROOKLYN, N. Y.

Mirė Jonas Kruze
Iš liepos 20 į 21 nakti 

New Yorko ligoninėje mirė 
plačiai žinomas laikrašti
ninkas Jonas Kruzė-Kružin- 
taitis, 59 metų amžiaus. Ve
lionis yra augęs Škotijoje. 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais buvo nuvykęs Lietu
von ir kuri laiką dirbo prie 
Lietuvos Aido Kaune. Atvy
kęs į Ameriką, kelerius me
tus dirbo Vienybės redakci
joje. Iš Vienybės pasitrau
kęs buvo Balfo reikalų ve
dėju, vėliau, nuvykęs Chi
cagon, kuri laiką dirbo Lie
tuvių Tarybos raštinėje. Iš 
Chicagos grįžo i New Yor
ką, dirbo SLA raštinėje, o 
reikalui esant pagelbėdavo 
ir spaustuvėje.

Velionis buvo ramaus bū
do vyras, visada linksmai 
nusiteikęs, buvo nevedęs.

Be draugų, giminių New 
Yorke ir apylinkėje neturė
jo. Liko brolis Indiana val
stijoj ir giminės, gyvenan
tieji Škotijoje.

Laidotuvininkų Shalins- 
Silinsku patarnavimu palai
dotas liepos 25 d. Cypress 
Hill kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo ir atvykęs velionio 
brolis.

Jonai, ilsėkis ramybėje 
laisvoje Amerikos žemėje!

pastebėti jaunuolių (jaunes
nių kaip 10 metų), kurie 
dainavo prieš Ameriką ir vi
są Vakarų pasaulį nukreip
tas dainas. Bendrai, sako, 
vieni su kitais mažai kalba
si, nepasitiki vienas kitu.

Norint ką nors nusipirk
ti krautuvėse reikia stovėti 
eilėje ir gavus pirkinį, net 
ir duonos kepalą ar ką kitą, 
neįdeda į maišelį arba nesu
suka į popierį, bet atvirą 
turi neštis rankoje laikyda
mas.

K. Žemaitis

ONAI PAŠKEVIČIENEI MIRUS.

reiškiame nuoširdžią užuojautą jus vyrui ir šeimai

L- D. D. Septintoji Kuopa

Rugpiūčio 5 (f. inž. Algi
mantas Gustaitis rąžytojo 
Antano ir Aleksandros Gus
taičių sūnus, susituokia su 
Rasa Arūnaite. Vestuvės 
įvyks New Yorke, į jas iš 
Bostono važiuoja Stasys ir 
Elena Santvarai, Pranas ir 
Monika Lembertai, Jonas ir!

Rajoninė skautų stovykla 
ruošiama nuo rugpiūčio 26 d. 
iki rugsėjo 4 d. Kadangi minė
tas stovyklavimo laikas jaun. 
skautams yra jau vėlyvas ir dėl 
artimos mokslo metų pradžios 
gana nepatogus, s k a u tų 
tėvų prašomi. Bostono skautų 
“Žalgirio” tunto vadovai ruošia

DETROIT, MICH.

Socialdemokratai rengia 
tradicinį išvažiavimą

Kelioliką metų be pert
raukos Detroito LSS 116 kp. 
surengia išvažiavimą į gam
tą. Nors mūsų gretos ir ge
rokai praretėjo, nors nete
kome kelių metų laike pa
čių geriausių savo narių, bet 
sukurtos gražios tradicijos 
neatsisakome. Liepos 26 d. 
susirinkę veiklių kuopos na
rių Onos ir Miko Balčiūnų

VIETINĖS ŽINIOS
Gegužinė, kurioj svečių 

buvo iš kelių valstijų
Dar yra pareigos 

itlikusių

Balfo piniginis vajus eina 
į galą, o dar toli gražu nevi
si savo auką atidavė. Pasku
bėkime.

Be anksčiau paskelbtųjų 
aukotojų, paskutiniuoju me-

Sekmadienį, liepos 30 d.
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopa rengė meti
nę gegužinę Mass., seimelio 
nario Condon gražioje Ber
nice Ciane sodyboje prie 
No. Eastono. Gegužinė pa- i tu dar aukojo: 
rodė, kad kuopa turi gerų! Bostono Mišru:

Tatjana Vasiliauskai,Vikto-' atskira vilkiukams stovyklą 
ras ir Elena Vizgirdos, dr. 12-19 d. prie Bostono
Stasys ir Laima Jasaičiai, i (Waltham-Belmont). stovyklai 
Zofija Bobelienė, pabroliai vadovaus ilgamečiai skautų va- 
Kęstutis Mickevičius, inž.
Laimis Venskus, keli jauni
mo atstovai ir, žinoma, jau- sąlygos- 
nojo tėvai — Antanas ii- į Kadangi 
Aleksandra Gustaičiai.

dovai. Maistą gamins patyru
sios virėjos. Geros stovyklavimo

St.. So. Boston 27. Mass., tel. 
AN 8-0386.

Į rajoninę stovyklą (skau
tų, vilkiukų ir vyčių) registruo
ja ps. M. Subatkevičius, 716 E. 
tel.: AN 8-1992.
6th St., So. Boston 27, Mass., 

Ps. J. Vaičjurgis

Niekados nepraleisk progos 
pamatyti ką nors gražaus. Svei
kink groži kiekviename veide, 
žydrame danguje, kiekvienoje 
gėlėje.

Ch. Kingsley

Bostono “Žalgirio” 1 
tunto vadovybės klausimas kol !

i Pakalbinkim draugus, pa- 
! žįstamus ir kaimynus užsisa
kyti “Keleivį.** Šiemet Įtai

kąs dar nėra galutinai išryš
kėjęs, vilkiukus, norinčius sto
vyklauti vasaros stovykloje

---------- .(rugp. 12-19 d. d.)registruoja
BSTK paskalbto vajaus skau- ps. J. Vaičjurgis, 448 E. 7th

Bostono visuomenė remia 
skautus

na dar tik $4-00 metams.

MOŠŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Choras—
bičiulių net toli toli už Bo
stono ribų—joje buvo ne 
tik L. Paulauskas su žmona 
iš Lowell, Simonavičiai iš 
Providence, R. I., bet ir Ka
zys Bukaviackas iš New 
Jersey ir Juozas Johson iš 
Easton, Pa. Jie visi čia su
rado nemažai pažįstamų, ir, 
artodo, maloniai laiką pra-

namuose, išdirbome planą! kaip ir visi kiti sve-
išvažiavimui mošti ir beliko ■ ciab
ši reikalą tik pagarsinti į Vieta čia graži, miesto 
spaudoje. dulkes alsuojantiems plau-

Išvažiavimas įvyks rug- čiams jaunų pušų kvapo pil- 
piūčio (August) 20 d., sek nas oias čia neižpasakytas 
madienį Stanley Navickio, malonumas. O kam to buvo 
ūkyje. Daugelis detroitiškių t Per mažai> Las galėjo ir kito- 

, šį ūkį gerai žino, bet ir ne- kl4 malonumų rasti bufete 
Sugrįžo ekskursantai į žinantiems jį lengva surasti.! P<> pušimis arba pastogėje, 

Birželio 17 d. iš New Yor- Tikslus adresas: 32115 ir pašokti. Atvazia-

$25.00; Elena ir Stasys San 
tvarai—$15.00.

Po $10.00: V. Stelmokas, 
ALT S-gos skyrius, S. Blin 
strub, P. Viščinis ir Joseph 
Johnson iš Easton, Pa., Vil
niaus Krašto Lietuvių S-gos 
skyrius.

Po 5.00. P. Pauliukonis, 
P. Ausie jus, P. Virbickas, 
St. Kiliulis, P. Trybė, J. 
Arlauskienė, J. Jurgelaitis, 
St. G rigana vičius, dr. J. An
tanėlis, A. Keršulis, J. Ro
man, V. Beržinskas, V, Jac
kūnas ir J. J.

Choras nedalyvavo

ko buvo išskridusi Lietuvon West Rd., Fiat Rock, Mich. 
lietuvių ekskursija (38 as-
menys) ir laimingai grįžo 
liepos 15 d.. Su kai kuriais 
ekskursantais buvo proga 
pasimatyti ir pasikalbėti. Jų 
didžįąusias pasitenkinimas 
turėta laiminga kelione ir 
pasimatymas su artimaisiais 
dar gyvais giminėmis.

Bendrai žmonių gyveni
mas Lietuvoje, kiek jie pa
stebėjo, yra vargingas, pa
lyginus su darbo žmonių gy
venimu Amerikoje. Kadan
gi viskas suvalstybinta, ne 
tik žemės ūkis ir pramonė, 
bet faktinai ir patys žmo
nės, tai kiekvienas turi dirb
ti valdžios jam paskirtą dar
bą ir už valdžios nustatytą 
atlyginimą. Iš darbo pasi
traukti be valdžios leidimo 
negalima, negalima keisti 
nė gyvenamos vietos be val
dininkų leidimo.

Valdžios palydovo lydimi 
ekskursantai buvo nuvežti 
autobusu į kai kurias vietas, 
bet laisvai lankytis, kur no
rėjo, neleido.

Pasakoja, kad moterys, 
mažus kūdikius nunešusios 
ir palikusios tam tikrose 
prieglaudose, eina dirbti net 
sunkiausiu vyrų darbų, gat
ves ir kelius taisant. Vis 
daugiau steigia mokyklų-in- 
tematų, kur vaikai visą lai
ka gyvena ir mokosi komu
nistų mokytojų valdžios nu-

vusieji su vaikais taipgi ne-
Važiuoti nuo Detroito greit- sigailėjo, nes mažiesiems 
keliu (Expressway) U. S. IvlsoklauslM pnemo-
12 Interstate 94, iki West{niU žaisti
Rd, Pastaruoju važiuoti po
rą mylių į vakarus ir kairėje 
pusėje bus Navickio namas.

Linksminosi visi kaip kas 
išmanė, tik patarnaujantie
ji draugai su didžiausią ge-

pažymėtas aukščiau nuro- gūžinės naštą n e s u s iu 
Napoleonu Jonuška visą pa
vakarę prakaitavo.

dytu numeriu.
Į išvažiavimą yra kviečia

mi visi socialdemokratų bi
čiuliai be pasaulėžiūrinių, 
politinių, amžiaus ar lyties 
skirtumų. Kaip kasmet, taip 
ir šiemet tikimės sulaukti 
visos eilės Detroito bei 
Windsoro visuomenininkų 
ir keleto svečių iš toliau. Tik 
vieno pageidaujame: kas ne 
paskutinę minutę apsispręs 
išvažiavime dalyvauti, te- 
uraneša telefonu Antanui 
Bukauskui TA 6-5678, arba 
Alfonsui Nakui WE 4-7128.

Išvažiavimo pietų kaina 
irgi lieka tradicinė žema, 
jau prieš dešimtį metų nu
statyta: suaugusiems—$1.50, 
vaikams—$0.75 (pusė kai
nos).

LSS 116 kp. valdyba

Geri darbai toli girdėti, o blo
gi — dar toliau.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

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

statytoj dvasioj. Sako, teko $7.00.

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

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

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

•‘KELEIVIS’*
636 E. Broadway, So. Boaton 27, Maaa.

Bostono mišrus choras, 
komp. Gaidelio vedamas, 
liepos 23 d. turėjęs dainuoti 
Stepono Dariaus posto pik
nike Romuvos parke, Brock-

tų ūkio reikalams iki š- m. lie
pos 15 d. aukojo sekantieji as
menys :

J. Mikalauskas $20; M. Ma
nomasis—$10.

Po $5 aukojo: A.Andriulio
nis, K. Adomavičius, V. Čepas, 
B. Galinis, J. Vaičjurgis.

K. Daugirdas $3.00.
Po $2: V. Adomkaitis, J. če- 

reška.
K. Nenortas $1.00.
Savo darbu priekabos staty

bai talkininkavo J. Vasys ir L. 
Izbickas.

Tunto Vadijai ir Tėvams tal
kininkaujant, birželio mėn. Ed. 
Eito namų rūsy įrengtas “*Žal- 
giiio” tunto sandėlis su lenty
nom. Visas turtas išrūšiuotas, 
saugiai ir sausai sukrautas ir 
įrašytas j knygas, šiam darbui 
medžiaga ir darbu talkininkavo 
K. Adomavičius, Ed. Eitas, J.

KUR ATOSTOGAUTI?
LŪŠIAI ir VEITAI nuoširdžiai 
kviečia atvykti į gražųjį CAPE 
COD ir atostogas praleisti jų puo
šnioje

MEŠKOS VILOJE
ar jaukiame .MEŠKIUKO vasar
namyje.
Šeimininkai užtikrina * gražių 
ir ramių aplinka * erdvius, pato
gius ir jaukius kambarius * Gerų 
ir sveikų iki soties maistų * Ma
lonų patarnavmų * Pavakarėlius 
su programėlėmis vaikams ir k. 

Pliažai prie Golfo srovės 
šildomo Atlanto 

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

S. M. LŪŠYS
CĮo Vilią “MEŠKA”

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

JOB nmre

J. Venskunat 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

NAUJAUSIOS KNYGOS

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

COSMOS TRAVEL BUREAU 
Skelbia

1961 m. EKSKURSIJĄ j
I LIETUVĄ

apžiūrėk miestus—
Aplankyk gimines ’

ną, Kur ne- lyvavo 15 berniukų. Programoje* JSpecialinės grupinės kelionės.
ra net mažiausių sąlygų cho- buvo šaudymo varžybos, įvai- [ruošiamos lėktuvais ar laivais)
rui pasireikšti. Pasirodymai rūs žaidimai, maudymasis ir i Į Vietų skaičius ribotas

REIKIA Rezervnotis Iš ANKSTO?!
. .. 1 >

les taip pat padedam atke-> 
luti jūsų giminėm iš USSRL

■ i •
SMULKESNIŲ ir PILNESNIŲ * 

INFORMACIJŲ 
rašykite ar skambinkite 

{COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine
45 West 45th Street
New York 36, N Y.
Tel. Orele 5-7711

‘SENIAUSIAS IR LABIAUSIAI 
PATIKIMAS kelionių biuras

čmmmrrrmrnTrnTri'

tone, programoje nedalyva- į Vaičjurgis ir Ig. Vilėniškis. 
vo, neš iš choro dalyvių at- Liepos 22-23 d. “Žalgirio”
vyko tik kelioliką asmenų. 

Tai lyg ir tykus protestas
prieš dalyvavimą

vienos paros iškyloje, skaut. M. 
Manomaičiui vadovaujant, da-

Buvo gegužinėj ir ypatin- i 'piknikuos chorą nupigina ir laužas kartu su Amer. Skautų 
gai laimingų. Tai J. Jonaitis; Yra v\ena *s priežasčių, kad Troop 40. 
ir B. D. (neišskaitoma pa-i metiniame koncerte negau- Žalgirio draugovė pasirodė 
varde) iš Nonvood, kurie s^a* toatsilanko klausytojų prie laužo dainomis . Ypač dide-1 

ir todėl pakerta choristų no- lf susidomėjimu sukėlė šaudy- 
lą choie aktyviai dalyvauti. mo rungtyynės šratais. Dau- 

Mišraus choro veiklą su- giausia taškų surinko:: L. Au- 
stiprintų išvykos į tolimes-1 siejus (19), V. Narkevičius 
nes vietoves, kaip, pavyz-j <io) ir J. Lendraitis (6). 
džiui, į Clevelandą, Roche- 
sterį ir pan., dėl kurių šiuo 
metu choro valdyba veda 
pasitarimus.

Koresp.

laimėjo po butelį vyno, ir 
Anna Eloshides, laimėjusi 
sūrį. Už juos laimingesni 
buvo L. Giedraitis ir Vai- 
gauskas, laimėję po penki
nę, ir K. Stonys, laimėjęs vi
są butelį stiprybės. Laimin
giausias pasirodė betgi St. 
Strazdas, kuriam teko vi
sa dešimkė ir skustuvas.

Malonu pažymėti, kad 
gegužinės dalyviai nepamir
šo ir sergančio prof. Stepo
no Kairio, buvusio Lietuvių 
Darbininkų Draugijos žur
nalo “Darbas” redaktoriaus, 
didelio kovotojo už Lietu
vos laisvę ir jos žmonių ge
rovę, ilgamečio Lietuvos so
cialdemokratų vadovo.

Pranui Šveikauskui pasiū
lius, drg. St. Kairiui pasių
stas sveikinimas su $72.25 
nriedu, kurį sudėjo:: K. Bu
kaviackas $10, po $5: N. 
Jonuška, V. Anesta, J. 
Johnson (iš Easton, Pa.), V. 
Jackūnas, A. Alekna, A. 
Andriulionis, J. Andriukai
tis, Br. Kreivys, S. Michel
sonas ir Pr. Šveikauskas.

Po $2: J. Vinciūnas, E. 
Wytanski ir B. Simonavi
čius.

Po $1: J. Kubiliūnas, J. 
Bimšas, A. Valeika, K. Mar- 
cilionis, K. Zabitis ir Pr. 
Ramanauskas. J. Iranas pri
dėjo smulkių.

E. Mozūraitienė sveiksta

Bostone lankėsi Vasaičiai

Praeitą ketvi’tadienĮ mū
sų įstaigoj lankėsi Valerija 
ir Antanas Vasaičiai ir ta 
proga įsigijo visas 3 LSS Li
teratūros F ondo išleistas 
knygas—S. Kairio ir K. Bie 
linio atsiminimus.

Prieš kelerius metus jie 
gyveno Bostone, o dabar 
gyvena Washington, D. C.. 
Antanas Vasaitis dirba at 
sakingą darbą miškų depar
tamente.

Gavę atostogų, jie suma
nė aplankyti savo bičiulius 
ir Bostono padangėje.

žmogus, kuris nesižavi, nie
kados nėra žavingas.

E. Heilo.

Stovyklavimo išlaidoms pa
dengti talkininkavo P. Narkevi
čius, pietus pagamino ir atve
žė stovyklavietėn Jančauskienė.

Stovykla vyko Camp Saire, 
Milton, Mass., netoli Blue Hill 
ežero.

Teko patirti, kad ta pati drau
govė išvyksta 2 porom stovyk
lauti prie Lake Winnipesaukee, 
N. H. BSTK su pasigerėjimu 
konstatuoja, kad pagaliau Bos
tono skautų tėvai ir kiti geros 
širdies tautiečiai labai dosniai 
pradėjo remti skautiško jauni
mo darbą, kaip lėšomis, taip ir 
savo darbu. Už kooperavimą ir 
paramą BSTK reiškia visiems 
talkininkavusiems nuo širdžią 
padėką.

BST Komitetas

Išvyko atostogų
Stasys ir Elena Santvarai 

išvyko atostogų į J. Kapo* 
čiaus vasarinę Osterville 
Manor Cape Code.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Buvo sunkokai susirgusi 
Elena Mozūraitienė, net 2 
savaiti teko gulėti ligoninėj, 
bet jau grižo namo ir čia 
sveiksta. Linkime jai grei
čiau visiškai pasveikti.

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

e*
Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių 

Draugijos didžiojoj salėje Balfo 
metinis banketas.

e
i Spalio 22 d. Laisves Varpo 
koncertas So. Bostoao aukšto
sios mokyklos salėj, Thomas 
Park.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines ii Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2866

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVICIAUS 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 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVICIl’S, 193 East Avė., No. Hamilton. Ont„ Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.

ioooobooooooooooooooooooouggooooooooooooooooomoooo

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungta lietuvius bendram lietuviškam darnai, auklėja 

tautinį solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remta ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stat
osi.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesį.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos &9 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse Uetuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~ 307 W«t30th Street, New York 1, N. Y.
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Vietines žinios
PROF. I. KONČIAUS JUBILIEJŲ PRADĖJO SKAUTAI

fcottono skautininkų “Ra- imties minėjimą-akademi- 
inovt • a Aka d eminio ją. kuriame galėtų dalyvau
ti kautų Sąąjudžio liepos 22 ti visi Bostono ir apylinkės 
rengtoji iškyla Rožėno ūky lietuviai.

Ignui Končiui viltopro:.
Etaigrot na

1 ■ j priedanga iškylos lie-, 
tu :ų skauti kas jaunimas ir 
vy.? ;:ieji skautai-ės išsi- 
k' i‘ te ir išsivežė prof. Kon
čių prie gražaus ežero miš
kelio. Ten pavaišino gry-

Zg.

I. Lūšy* atvyko atostogauti

Ignas Lušvs iš Berkeley 
Heights, N. J., atvyko pas 
savo pusbroli Feliksą Lūšį, 
gyvenantį Arlingtone, paa-

KELEIVIS. SO. BOSTON

JIE ŠOKS LIETIMŲ RADIJO GEGUŽINĖJE

Bostono Lietuvių Tautinių šokių Sambūris. On »> Ivaškie •>-' vaac vaujamas. dalyvaus seniausių lietuviškų radijo 
programų metiniam* piknike, rugpiūčio 13-lą dien i Romia:* parke Brocktone. Claremont Avė.

IŠNUOMOJAMAS BI TAS
Penkių kambarių butas su apšildymu 
328 R Street, So. Bostone. Telefo- 
a;. AN o-4biS.

r riu o; am N
kH fal-

ram ore SKautiškai gamin- tostogauti. Žada pabūti bent 
tom vaišėm ir saulutei lei- P°r3 savaičių. Jis- čia tun 
ošiantis, sukūrę laužą, paro- uau? diaugų n pažįstamų.

Mirė Dr. J. Antanėlis

Sottli Bo. to;i“ S š?i.n į. d-l-<i.«Aiaa£LS i ^4.*-
. v. lUn-ts 2 25- 2o dol. per niė-
«e.-į. Kams >1,400.

LRONiS įtOM’RCl 
39J E. broa'uav. So. Bostcn

lei. .iN ir 8-2i>5

Bay View Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: A V 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Rrok. r,„j

Namų, farmų ir biznių parlfi- 
mas, paskolų išrūpinimac. visokia 
aialiauda i insurance) na-nų. bai
dų tei automobi'ių, i:uo;t<iiu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

dė meilę ir pagarbą tauriam 
lietuviui, atžymėdami pro
fesoriaus 75 metų sukaktį.

Sveikinimo žodį tarė nau
jasis Bostono skautų tunti
ninkas inž. Kostas Nenortas 
iškeldamas Jubiliato nuopel
nus lietuvių tautai, moks
lui ir visuomenei.

Prof. 1. Končius via vie
nas iš Červenės išlikusių 
gvvų lietuviu kankiniu ir 
vienas iš lietuvių iškiliųjų 
intelektualu, ats įsakiusiu 
pasirašyti vokiečių redaguo
ta atsišaukimą Lietuvos

daug
nes nelabai seniai iš čia išsi
kėlė į N. Jersey valstiją pas 
savo sūnų.

Randolphe gyvena jo 
duktė Anelė ir žentas Zig
mas Usevičius, kuriuos taip
gi aplankys.

I. Lūšys yra senas Kelei
vio skaitytojas.

I. Žukauskienė minėjo 
gimtadieni

Judri ir visad aktyvi Bos
tono moteių trejetuko, ve
damo komp. .J. Gaidelio, 
dalyvė Irena Žukauskienė

jaunuoliams stoti vokiečių Repos 22 d. vakare savo na- 
ai-mijon. muose, 22 Verdun St., Dor-

Frof. Končius visada sky- chestery, draugų ir artimųjų 
rė daug dėmesio jaunimui tarpe šventė -savo gimtadie- 
ir iki šiolei išliko aktyvus nj.
skautų organizacijoje. Jo

Liepos 31 d. staiga mirė 
dr. Juozas Antanėlis.

Velionis buvo plačiai ži
nomas ne tik kaip optome- 
tristas, bet ir dainininkas, 
turėjęs gražų balsą ir seniau 
dažnai dalyvavęs lietuvių; 
pobūvių meninėj programoj1 
ir koncertuose. Jis mirė vos 
sulaukęs 52 metų amžiaus.

! Velionis paliko žmoną 
Oną (Valeckaitę) ir tris 
dukteris. Jo šeimai reiškia
me gilią užuojautą.
Kasperą nuo antradienio 
vakaro, laidotuvės ketvir
tadienį 10 vai. ryto.

Gražuolės ir šokių 
varžybų teisėjai

TAU?YK DAUG $ $ $ 5 JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
tisai, vk pi nr: i\e ■ t.A/tSLJl i9i.,l Mfc’l 

INTERNATiONAL karšio oro KROSNĮ
I ĮRENGIMĄ __

ĮEINA:
1 85.(100 arlrj 
95.000 Bli 

krtr uis 
3 kontrolės 

Pūtimo 'iei.tir 
Kilti ii 

Nau,i
275 gal. r.ink::s 

Elektrom ir kitko 
Įrengimas 

SI 20 METŲ 
RAŠYTA 

GARANTIJA 

PILNA RAINA:

Retas svečias

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

atvvkęs Programa Naujoj Anglijoj 
Bostone iš stoties WLYN, 1360 ki-

Lietuvių Radijo Korpo- 
racipos metiniame piknikePažvmėtina, kad ji yra 

tamprus ryšys su jaunimu Bostono mišraus choro na-'
išlaikė ji jaunuoliškai judrų, rė ir stipriausia iš sopranų, parke Brocktone gražuo-

--------------------------- ' lės “Miss Lithuania of N.
E.”

jautrų, visados giedrios nuo-. 
taikos ir sąmojaus.

Susirinkęs didokas būrys 
skautų jaunimo sugiedojo il
giausių metų ir ilgą eilę lie
tuviškų dainų. Laužui vado
vavo inž. Treinys taikinant 
tuntininkei Subatkevičienei 
ii- stud. Venckutei.

Visą iškylos ir sukaktu
vininkui skirto skautų laužo 
laiką vyravo giedri, saulėta 
nuotaika, kaip ir tos dienos 
giedras vasaros dangus.

Prof. L Končius skautiš
ko jaunimo patiekta staig
mena tapo sujaudintas ir jo- 
padekos žodis buvo trum
pas, riet jautrus. Prašė jau
nimo nenutraukti pradėtos 
dainos, išlikti linksmiems ir 
nepamiršti skautiško laužo.

Profesorius už dviejų mė
nesių rengiasi išeiti pensi
jon ir iš Bostono išvykti 
nuolatiniam apsigyvenimui 
pas sūrų. Reikia tikėtis, kad 
Lietuvių Bendruomenė. In
žinierių ir Architektu Sa-

Atvyko inž. A. Gustaitis ir šokių kontestų teisė-
| 2.^. Z y? _x V. T - — Ajais Siernec uusi c/uiija ru

Į Bostoną pas tėvus atvy-; iauskienė, Boris Bev. Čo. sa- I 
ko inž. Algis Gustaitis, ku- vininkė, v i suomenininkas ■ 
ris atlieka karininku karinę Juozas Lekys, Ona Ivaskie- 
prievolę Kentucky valstijoj, r.ė, Liet. Tautinių šokių 
Šį penktadienį jis išvyks į Sambūrio vedėja, Juozas 
New Yorką, kur šeštadienį Lola, lėktuvų kompanijos 
susituokia su Rasa Arūnai- pareigūnas, ir advokatas 
te. Linkime jam ir jo pasi- Juozas Tamėnas-Thomas 
ringtajai laimingai gyventi! iš Cambridge.

Pereitų metų ”Miss Li
thuania of N. E.“ Jeanne

--------- Liaknickaitė —Medeiros į-
Šį trečiadienį, rugpiūčio teiks šių metų gražuolei gra- 

2 d. 8 vai. vak. Tautinės žuolės ženklą, o Mass. pro- 
S-gos namuose (484 E, 4thl kuroro Edv. J. McCormack, 
St. So. Bostone) šaukiamas Jr. asistentas adv. Jonas J. 
tėvų susirinkimas šiuo metu Grigalius įteiks prokuroro 
svarbiems klausimams išsi- dovanotą puikią statulą.

Pikniko programoj taipgi 
dalyvaus Liet. Tautiniu šo-j 
kių Sambūris ir airių šokė
jai : bus magikas Johnny 
Sisson, kuris linksmins visus 
savo magiškais pokštais: 
bus vaikų mėgiamas klou
nas "Ręsto”: gros Smito ži
nomas orkestras, bus skir
stomos laimėjimo ir Įžangos 
dovanos; Louise I)ay Hicks 
dovana seniausiai atsilan- 

I kiusiai vedusiai porai, ska
nūs valgiai, gėlimai ir viso
ki pasilinksminimai.

Nuoširdžiai visus kviečia

Žalgirio tunto tėvai

aiškinti.
Kviečiami visi tėvai daly

vauti.
BST Komitetas

Svečias iš Pennsylvanijos

Praeita savaitgalį savo 
junga bei kitos lietuvių or-: brolio aplankyti i Bostoną 
ganizacijos iki to laiko su- atvyko Juozas Johnson iš 
spės surengti platesnės ap- Easton. Pa.

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

Persiunčiame Jūsę sudarytus siuntinius į LIETUVĄ Ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

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

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų s^raša ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIFTUVMRA. KREIPKITftS LIFTUVTSKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame s® INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL vak., ketvirtadieniala nau
• vai. ryto iki 7 vaL vak. ir šeštadieniai, nuo S ryto ild Ž vai. po ptutų.

▼VDUAR: JONAS ADOMONIS

Steponas ir Valentina 
Minkai

Sveikino ii Filadelfijos

Aprėžio laiko
pasiūlymas

FORTŪNA FDEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Praeitą savaitgalį Bosto 
ne- lankė savo draugus Ka
zys Bukaviackas, 

i iš Cliffside, N. J. Bo:
: jis retas svečias ir trumpai lociklų, veikia sekmadie- 
tegalėjo čia būti, bet turėję niais nuo 1:30 iki 2 vai. die- 
progos daugeli savo draugu ną. Perduodama: Vėliausių 
ir bičiuliu sulinkti LDD 21 pasaulinių žinių santrauka 
kuopos gegužinėj. ir komenta’ai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis i

Baltic Florists gėlių ir dova- prenumeratą keturiems me- , , -?■> ,1 . ... ... nų krautuvę, o02 L. Broad-tams ir paliko S9 laikraščio D ’ -t i-r.• • .. i . ■ pa\ • So. Bostone. Telef o-siuntinėjimui tiems, kurie *XT onaon< . . _ . ’ nas AN 8-0489. Ten gaųna-negali užsimokėti. - , • .mas ir Keleivis.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bangomis 1190 kiiociklų 

FM Bangomis 105.7 megaeiklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass.

VEDftJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

į^oeeeeeososioeeooooc.^ocoeoooodeio’.

Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 7-sios kuopos pirmi
ninkė, LSS Cenro Komiteto 
narė Bronė Spūdienė at
siuntė sveikinimų iš Filadel
fijos, kur ji atostogavo. Ra
šo, kad ir ten labai karšta.

Sumanė pasivažinėti

Praeitą savaitę prekybi
ninkas Jonas Glineckas su 
savo žmona Sofija išvyko į 
Chicagą, III, pasižmonėti. 
Iškeliavo autobusu, parke
liauja lėktuvu.

Svečias buvo užsukęs į 
mūsų įstaigą, pratęsė savo

IEŠKO MAŽO BI TO

Vieno ar dviejų kambarių butas vie- 
rai moteriai • reikalingas tuoj pat 

, So. Bostone prie E. Broaduay ar fee- 
i tvirtos gatves, arba Citv Point ra- 
j one Prašom pranešti laišku, a&mi- 
Į nukai ar telefonu i Keleivio ofisą, 
| 635 E. Broadway, tel AN 8-3071. (32

I
i

3!

LAISVĖS VARPAS
N \ C JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ M

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

i So. Boston
J Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir
• biznio pastatų, pagal JUsų reika- 
| lavinią. Saukite visados iki 9 va

landų vakaro.
Telefonas AN 8-3630

KCLTCRINfi RADIJO PROGRAMA’^? J GR 9.1805 AN 8-9304

^ 5 Dengiame Stogus 
M j Ir Taisome Juos j
S* } ŽVYRU ir SMALA TAISOM ♦ 

J Taisome, šingeliuojame. den-j 
fį {giame aliuminijum ir dažo-«

t m51BROCKTON IS. MASS. 
TeL JUniper 6-7209

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

S. . Emanuel L. K<>sengai«l, B. S., Reg. Pharm.

382 a V>. Bruadwa>. tarp E ir I gaišių. SO. BOSTON. 

Telefonas A.\ 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. \.. išskyrus šventadienius ir sekm. 
Beeeeeeocccoecce<z>&^c«o3oso<c<zzjcoooe

sStINIA^’TLIETUVĄ
IR I 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 $1.63 už <tnką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

General Parcel & Travel Co., be
359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

(staiga atdara:
Kasdien 9 A. M. 6 P. M. 
deitadieniais S A. M. - I P. M.

j TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

J

Valandos: 2—1 ir 6—8 
j Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

L

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

Dr. J. C. Seymour j
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja .-ėiiavsios konstrukcijos

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BR0ADWAY {

SOUTH BOSTON, MASS.
________ _______ _____ .1

me iš lauko sienas.
Free Estimates

• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J
• Du broliai lietuviai
J Charles ir Peter Kislauskai •
• . , ’ JGarantuojame gerą darną*

i« »
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ !

J Draudžiame nuo polio, viso- 5 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- J

Apsidrausk

(ugnis, audra ir kt.) .. } 
insurance reikalais {

i mm 
{Visais 
{ kreiptis:
• BRONIS KONTRIM J

Justice of thePeace—Constable J 
598 E. Broadwav

So. Boston 27, Mass.
Tel. A N 8-1761 ir A N 8-2483 j

, +++"*+V fTTVtrff -FVA-FTVTV.
I Dažau ir Taisau 2► “4
► Namus iš lauko ir viduje. «
► Lipdau popierius ir taisau h

- ‘ - ........................ 4
< 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

f viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

į Charles J. Kay
i

LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
Gazo Pilim? permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839

r 12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.
i

C I
J Dr. J. L. Pasakarnis i 
j Dr. Amelia E. Rodd •

TELEFONAS AN 8-28»5

OPTOMETRISTAI
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. A N 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
{Rūpestingai taisome

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

laikrodžius, •
t

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkaa N. J. ALEKNA
628 EAST BROADM.AY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




