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Brazilijos Prezidentas Pabėgo 
iš Savo Pareigų

rrc/idcntas Janio Quadros Pereitą Penktadienį Atsisakė 
Nuo Savo Pareigų ir Išvažiavo “Namo”; Krašte Di

delis Netikrumas dėl Būsimo Prezidento; Vice- 
prezidentas Goulart Grįžta iš Užsienio, Bet 

Bijo Arešto; Kariai Palaiko Tvarką.
\ ~ __ 'mo ir skelbia, kad tai Wa-,

Penktadienį, rugpiūčio 25 ^hingtonas nuvertęs Brazdi-! 
dieną Brazilijos prezidentas į jos prezidentą. Dėl to nie- 
•Janio Quadros staiga atsi- jęUO nepagrįsto įtarimo Wa- 

shingtonas sako, kad tokiesakė nuo prezidento vietos, 
sėdo į lėktuvą ir išskrido į 
Sao Paulo m.estą. Preziden
to vietą laikinai užėmė at
stovų rūmų pirmininkas Ra
inei i Mazzilli, nes vicepre
zidentas .joao Goulart tuo 
metu buvo užsienyje, jis lan
kė' komunistinę Kiniją ir ki
tus kraštus.

Prezidento Quadros pasi
traukimas nustebino ir Bra
ziliją ir- užsienio kraštus. 
Juo labiau, kad atsisakymas 
iš vietos įvyko staiga, be jo- 
ko įspėjimo.

Atsisakydamas iš parei
gų prezidentas Quadros pa
dalė trumpą pareiškimą, 
kad reakcija jam trukdo 
kraštą tvarkyti ir kad užsie
nyje jam irgi reiškiama ne
prielankumą. Dėl to jis ir 
pabėgo iš savo pareigų.

Brazilijos vicepreziden- jj-

įtar imai yra absurdiški ir į 
juos nėra reikalo nė atsaki- 
rėti. Tradiciniai Brazilija ir 
JAV yra geri kaimynai ir 
tokie buvo prezidento Qua- 
dros valdyymo metu, nors 
dėl Quadros užsienio politi
kos Amerika turėjo abejo
nių.

Alžyro Maištininkai 
Suka Į Maskvos Pusę

Alžerijos arabų naciona
listai, kurie vadovauja to 
krašto sukilimui ar maištui 
prieš Prancūziją, pereitą sa
vaitę pertvarkė savo vyriau
sybę Tunise ir priešakyje jos 

-------- Ben

BAIGĖSI KALIMŲ SUKILIMAS

lennessee valstijos kalėjime Nasfcville mieste 8 kišeainiais peiliais, vaikę revolve
riais ir dm klais apsiginklavę kaliniai 8 valandas laikė viršininko raštinėj suėmę 25 
įkaitus. Kaliniai sukilo dėl tariamo žiauraus tarnautoju elgesio ir pasilinksminimo 
trūkumo. Paveiksle matome, kaip sukii ėiiai pasidavę sargybai atsigulę ant žemės.

JT Seimas Pritarė 
Tuniso Reikalavimui

Reikalauja Anglus 
Važiuoti Sau Namo

Jungtinių Tautų seimo

Griežti Įspėjimai Del Berlyno 
Ruošia Kelią Deryboms

Vakarų Valstybė* Įspėja, Kad Kliudymas Susisiekimo
Lėkuvtais Bus Agresoriški Žygiai; Po To “Berlyno 

Frontą*” Kiek Aprimo; Pradedama Kalbėti Apie 
Derybas; Chruščiovą* Irgi Kalba Apie De

rybas; Klausima* Kur ir Kada?

De Gaulle Priešingas 
Berlyno Deryboms

Chruščiov Siūlinėja ! “Berlyno fronte” didės
DerėtisDėl Berlyno

Sovietų Rusijos diktato- vienojo rotoje pažymėjo, 
rius Nikita Chruščiov, kurs kad Vakaių valstybės pikt- 
pradėjo visą Berlyno košę, naudoja oro kelių laisve ir 
uabar visiems pasakoja, davė suprasti, kad oro susi- 
kad jis nori derybų Berlyno siekimo kontrolė bus įvesta, 
reikalui išspręsti. Tokio tu- Vakarų valstybės į tą gra- 
rinio laišką Chiuščiovas pa- sinimą atsiliepė greitai ir 
įašė Italijos ministerių pir- griežtai. Jos atskirose noto- 
mininkui ir sako jam, kad se iškilmingai įspėjo rusus, 
Maskva yra pasiruošusi de- kad oro kelių suvaržomas 
rėtis dėl Berlyno ir jis ne- turėtų labai rimtas pasėk- 
mato jokios kliūties susitar- mes, o prezidentas Kennedy 
ti, jei Vakarai netrukdys tokį oro susisiekimo su Ber- 
jam pasirašyti taikos sutartį lynu suvaržymą vadina ag- 
su komunistine Rytų Vokie- resijos žygiu, su kuriuo Va- 
tija. karai negali sutikti.

Panašias mintis Chruščio- Po šito įspėjimo rusai nei 
vas reiškė ir amerikiečiui jų vokiški bendradarbiai 
žurnalistui Pearsonui ir vis nieko naujo neprasimanė, 
pabiėžia savo nepaprastą Berlynas yra perpus pada- 
uaikingumą. lytas aukštoka cementine

tas tvora, kurios viršuje nuties-Vakarų valstybės iau ku-•f -

laikas ruošiasi tartis suPirmadienį rugpiūčio 21
kuris. sesija 1"' 5 <!*"» <• anglų Gyianoje, Pietų Tu0

'diskusijų pereitų savaitę Ameukoje buvo renkamas )ejka|l, ejna ^jtar!mai
komunistinių k.aštų bS«? sav0 '!arbi»' Po.,d,sku- vletos par amenUs. ls 3o at- Wa3hingtono, Pa,7.

tas yra J. Goulart, kuris nė- bandvs gauti paramos k<> ■f1«.bu''° PnimU reziliucija, stovų parlamente 20 vietų h. Londono Ame,.ikie. 
.a tų pačių pažiūrų kaip vai prieš Prancūziją tęsti. kun Patenkina Tuniso reika- laimėjo dentistas daktaras ..jai . ,aj jau 
ųuadros. Jis yra vadinamos Buvęs alžyriečių --3—'lavimj>- Rezoliucija įsako Jagan, kinio partija gavo 6 • *
“Darbo paitijos” vadas
jau seniai bendradarbiauja dešinesnis žmogus ir

pastatė “kairiasparni'’
ĮYoussef Benkhedda, ... .. ,girdi, orientuojasi į Maskvą (diskusijų savaitę Amerikoje buvo renkamas

pats Chruščiovas grasino pa- tos spygliuotos vielos, susi

is

šaunu! savo baisiosiomis 
vandenilio bombomis, da
bar jis vilioja derybomis, 
žodžiu, vaišina Vakarus sal
dainiu ir lazda . ..

siekimas tarp dviejų miesto 
dalių yra nutrauktas, tik ne
skaitlingi keleiviai ir auto
mobiliai iš vienos miesto da
lies vyksta į kitą dalį.

Kol Berlyne viskas dau
giau ar mažiau ramu, pra
dedama kalbėti apie dery
bas tarp Vakarų valstybių ir 
rusų dėl Berlyno klausimo 
išaiškinimo ir, gal būt, iš
sprendimo. Apie derybas 
užsimena Vakarų valstybių 
vadai, apie jas kalba ir N. S. 
Chruščiovas savo laiške Ita
lijos ministerių pirmininkui 
ir žurnalistams. Žinoma, Ni
kita derybomis nori gauti 
Berlyną, bet jo paskutiniuo
se pasisakymuose kiek ma
žiau girdisi grasinimų.

Automobilių Bosai 
Dalinsis Pelnais

Įsako Jagan, kurio pa.uj* rę dė] derybų, bet Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle

x . ... . .............vis dar mano. kad su dery-patustinimo ir įsako pran- ir dešinieji laimėjo 4 vietas. bomis skubėti, esą
euzams ištraukti savo karo D,. jagan partija yra kai- reikalas nėra skubus, o juo
jėgas įs Bizertos miesto ir i jasparne, linkusi Į bolše- daugiau skubėsime, juo la-

vizrną, ir pats dr. Jagan yra biau Chiuščiovas manys,
aiškus maskvinis politikie- ..ad mums dega.
rius> Amerikos ir Anglijos vy-

iu°J P° rinkimų dr. Ja- riausybės mano, kad susirin- 
seimo nutarimu nemano gan pareikalavo, kad anglai kus jungtinių Tautų seimui 

tuoj pat duotų Gvianai ne- (asamblėjai) būtų gera pro-
priklausomybę ir nieko ne

lr , . - , - r. v^1,‘,aU’; Prancūzijai derėtis su Tuni- 20 vietų parlamente. Sociali jlr|sybes vadas Ferhat Abbas Į dė, Bjzertos ka,.o gtų pal Uja ,aimėjo R vfetyl

su Brazilijos komunistais, 
t r ieš jį daug kas krašte yra 
nusistatęs ir sklinda gandai, 
kad kariškiai laukia jo giįž: 
tant iš užsienio, kad galėtų 
j, areštuoti. Tuos gandus 
ka. kurie kariuomenės va
dai nuneigia. Bet tikrumo 
dar nėra, ar vicepreziden
tas Goulart garės užimti pre
zidento vietą.

Yra spėliojimų, kad Janio 
Quadros tyčia pastatė kraš
tą i tokią nepatogią padėtį, 
kad žmonių bruzdėjimas 
priverstų politikierius pra
lyti Quadros giįžti prie val
džios ir jam duotų ypatingus 
įgaliojimus krašto reikalus 
tvarkyyti.

Dabartiniu metu rinktasis 
pi ezidentas Quadros neturė
jo parlamente užtikrintos 
daugumos, todėl negalėjo 
šalies pašlijusių pinigų ir 
kitų negalavimų gydyti. Sa
ko. kari jis norėjęs paleisti 
parlamentą ir tvarkyti šą
li dekretais, bet prieš tai 
pasisakė įtakingi politikie
riai ir jo planai nuėjo nie-

vis linkęs orientuotis į Va
karus, noi-s ir jis važinėjosi 
po komunistinius kraštus ir 
iš ten bandė telkti pagalbą 
Alžerijos nacionalistams.

Karas Alžerijoj, pagal 
pranešimus iš Tuniso, nutar
ta griežtinti ir bus bandoma 
ginklais priversti prancūzus 
duot; Alžerijai besąlyginę 
nepriklausomybę.

Karo Lėktuvas Krito
Į Didelį Magaziną

grąžinti jas, kur jos buvo 
prieš paskutines kautynes.

Prancūzija JT seimo po
sėdžius boikotavo ir su JT

Amerikos vyriausybė pa
dėjo Brazilijai išbristi iš vi
sokių ūkiškų sunkumų, da
vė apie du bilionų dolerių 
paskolų, skolų mokėjimo 
atidėjimą ir, bendrai, rėmė 
Quariros ekonominę politi
ką. Bet Brazilijos užsienių 
politika Amerikoje kėlė vi
sokių abejonių dėl Quadros
bandymo flirtuoti su komu- •»
nistiniais kraštais.

Maskva dabar pasigavo

Sekmadienį rugpiūčio 27 
d. greitasis karo lėktuvas 
nukrito Willow (irove, Pa., 
mieste į didelę krautuvę, ku
rioje buvo nemažai žmonių. 
Lėktuvo pilotas v.etoje bu
vo užmuštas, o krautuvėje 
35 žmonės buvo sužeisti.

Didelis magazinas buvo 
atidaras būtinosioms pre
kėms pardavinėti. Lėktuvas 
krisdamas pramušė parduo
tuvės stogą ir nukrito į pa
čią krautuvę tarp pirkėjų, 
laimei veik visi pirkėjai su
žeisti nekritiškai ir todėl 
žmonių aukų daug nebus.

KANADIETIS SIŪLO 
ATIDUOTI BERLYNĄ

skaitytis. Todėl Tuniso di
plomatinis laimėjimas gali 
neduoti Turisui jokios nau
dos. Amerika ir toliau ska
tina prancūzus ir tuniziečius 
pradėti tiesiogines derybas 
dėl visų ginčų išlyginimo.

Tunisas sako. kad dėl de
rybų turiprabilti Paryžius.

VAIKŲ VIEŠNIA

raukdami iš to klasto pasi- Berlyno derybų. Taip tur 
trauktų. ; būt ir bus padaryta.

Angiai yra pažadėję Gvi-; Prancūzų vadas nėra prie- 
anai nepiiklausomynę gal kįngag deryboms, tik skal
po metų la.KO, todėl nežinia kad nėra ko skubėti su

Belgrade Renkasi 
Neutraliųjų Vadai

Jugoslavijos sos tinėje 
Belgrade rugsėjo pradžioje 
susirerka neutraliųjų valsty
bių vadai aptarti tarptautinę 
padėti ir priimti nutarimus 
dėl tų klausimų, kurie gre
sia sukelti karą. Pirmon gal
von bus aptartas Berlyno 

?a pasiaiškinti su rusais dėl klausimas.
Neutraliųjų suvažiavime 

dalyvaus nuo 25 iki 30 val
stybių, dauguma jų bus at
stovaujamos prezidentų ar 
ministerių pirmininkų. Iš

Žinomas karadietis dr. 
Hugh Keenleyside sako, 
kad Berlyną reikia atiduoti 
komunistams, nes jis nėra 
vertas nė vieno kanadiečio 
jaunuolio gyvybės.

Dr. H. Keenleyside nuo- 
sakinį iš Quadros pareiški- įuonė plačiai nuskambėjo.

Monako princesė Grace su 
savo vyra ir dukterimi Ca- 
rolir.e lankosi Peille mies
tely netoli Nice. kur ji pa
kviesta būti to miestelio 
jaunimo viešnia.

ai jie leis save anksčiau iš
valyti. •

Gvianoje daugumas gy
ventojų yia indų kilmės, jų 
protėviai buvo atvežti diroti 
jviaros plantacijose is In
dijos. Kita gyventojų giupė 
yra negrai, r agal tuos rasi
nius Kilmes požymius vyko 
n- par lamento rinkimai, in
dų kilmes žmonės rėmė dr.

P iJagan partiją. 
,oualistus.

negrai įėmė

•, i T m 11 žymesniųjų valstybių daly-tuo reikalu. Laiko klausimas • T T T. T.vaus Indiia, Indonezija, Ju-ir skiria sąjungininkus.

uAZ/LOS YRA LHDEIJSi 
I < BLOGAS BIZNIS

Senato viena komisija 
aiškina lažybininkų (g»m- 
bler.ų) veiklą krašte ir gir
dėjo liuriininKų parodymu.', 

ad žmonės po visą kraštą 
lažyboms išleidžia ne ma
žiau 25 hiliorų dolerių. To
kios milžiniškos fumos pe
reina per lažybininkų lan
kas ir, žinoma, nemaža tų 
pinigų dalis lieka visokių 
nelegališkų lažybininkų ir
sukčių rankose.

DR M. KLOfKO

IA Sovietų mokslininkų ek
skursijos Kanadoje pabėgęs 
žymus chemikas dr. Michail 
K Us ko kalbasi su Kanados 
televizijos bendradarbiu.

goslavija, Jungtinė Arabų 
Respublika. Maroko ir visa 
eilė kitų valstybių.

Kongo Valdžia Sieks
Suvienyti Kraštą

Korgo respublikos nau
jas vyriausybės vadas Adu- 
la pirmon vieton stato rei-
kala visa Kongo teritoriją |'“T , . "uu~‘• . . r kad darbininkai gauna'sujungti i v:eną valstyoę. fo

Badai’ kalbama, kad JT 
įkaro pajėgos Konge padės 
centralinei vyriausybei nu- 

! ginkluoti 13,000 Katangos

American Motors Corpo
ration susitarė su automobi
lių darbininkų unija dėl 
naujos darbo sutarties. Au
tomobilių dirbėjai sutiko su 
unijos reikalavimu dalintis 
savo pelnais su darbininkais 

i ir tarr auto jais. Darbo sutar
tyje pasilieka nuostatas, 

už
darbio pakėlimą, jei pragy
venimo iškaščiai kyla.

Dabar unija panašius rei
kalavimus dėl pelno pasida- 

Fordo, Generalkai iu ir ta sritį įjungti į vi- ^j’™0 stato 
so Kongo teritoriją, bet nu- Motors ir Chrysler korpora- 

j gir klav.mo darbas dar nėra c’JOTns- j°s sutiks sutuo 
į pra d etas ir JT dar nepradė- reikalavimu, dar nėra žino
jo kariauti su Katangos ka- ma* bet paprastai yra taip. 
Iriais kad vienai korporacijai

Kongo naujas vadas sako, tur? Pana'
kad Kongo nori vesti neutra- ^1US reikalavimus priimti, 
lią politiką ir todėl jis ma- Unijų susitarimuose su 
no net dalyvauti neutraliųjų darbdaviais pelnų dalyba 
valstybių suvažiavime Ju- yra gana naujas ir neipra- 
goslavijos sostinėje rugsėjo stas dalykas, nors pramonėj 
mėnesio pradžioje. i platokai praktikuojamas.
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Neutraliųjų balsas
Rugsėjo mėnesio pradžioje Belgrade, Jugoslavijos 

sostinėje, posėdžiaus “neutraliųjų valstybių” atstovai. Nu
matoma, kad 24 valstybių prezidentai ir ministerių pir
mininkai dalyvaus Belgrado pasitarimuose, o gal net ir 
30 valstybių ten pasiųs savo atstovus.

Jugoslavijos diktatorius Tito yra “neutralus” tik to
dėl, kad Amerika 1948 metais ir vėliau nebuvo neutrali, 
kada Jugoslavijos diktatūra atsimetė nuo stalininės Ma
skvos linijos ir panorėjo pati šeimininkauti savo krašto 
viduje be Maskvos “patarimų” ir Įsakymų. Jei Amerika 
tada būtų pasiskelbusi neutrali ir nerėmusi skurdžios 
Jugoslavijos, Tito būtų seniai atsiklaupęs prieš Mas
kvos valdovus, arba būtų turėjęs užleisti savo sostą kam 
kitam. Suvalgęs apie du bilionų amerikoniškų dolerių,
(kariškos ir ūkiškos pagalbos), Jugoslavijos diktatorius- 
-nykštukas jaučiasi “neutralus” ir yra vienas iš vadovų 
vadinamojo “neutraliųjų bloko.”

Šalia Jugoslavijos, neutraliųjų tarpe figūruoja to
kios valstybės, kaip Indija, Indonezija, N’asserio Egiptas 
ir kitos arabų valstybėlės, Ghana, Kuba, Abisinija, Gvi
nėja ir dar kelios negrų valstybėlės, Ceilonas, Alžerijos 
maištininkų vyriausybė ir pan. valstybės. Beveik visoms 
toms valstybėms būdinga yra jų noras gauti išmaldas, 
paskolų ir dovanų pavidale iš abiejų didžiųjų valstybių 
blokų, pirmon galvon iš Amerikos ir Sovietų Rusijos.
Ubagavimas “abejose gatvės pusėse” dabar pasidarė ma
da ir savotiškas “neutralumo” Įrodymas. Ir, žinoma, tos _______________________________________
neutralios valstybės, susirinkusios Belgrade, garsiausiai
užgiedos apie “kitų” pareigą duoti joms ūkišką pagalbą, komunistinėje Kinijoje. Ten kovojo prieš infliaciją 
duoti ir dėkingumo nelaukti, duoti ir palūkanų neprašyti, -ūs buvo nuvykęs gerus san- prieš valdininkų korupciją, 
duoti ir džiaugtis, kad neutralūs teikiasi ūkiška parama ^’kius užmegsti ir pakalbę- Per 7 mėnesius jis daug ko
imti ir dažnai davėjams i veidą spiaudvti... “ aP‘* blznl° skalus. Paslek«> nors <lauS kam tu

, ii? i i • x v - j prezidentas Joao GoulartŠalia ukiskos pagalbos klausimu, neutralieji žada ap- , , ,_ . , . . _ .... ,. . kaip tik išgirdo, kad prezi-tarti visus degamuosius tarptautines politikos klausimus . 9t(si„kx niin nrp„:

KALBA KANCLERIS ADENAVERIS

Vakarą Vokietijos kancleris (ministerių pirmininkas) 
dr. Konrad Adenauer kalba parlamente. Jis įspėjo 
Maskvos komunistu vadus, kad į Rusijos atominę ata
ką bus atsakyta tokiu priešpuoliu. kuris sunaikins So
vietu Sąjungą, ir kad Vokietija yra pasiruošusi ant 
savo pečiu užsidėti atitinkamą naštą, todėl kvietė Ber
lyno krizę geruoju išspręsti. Vokiečiai dabar vis da
žniau reikalauja leisti jiems turėti atominiu bombų.

bruzdėjimas už grąžinimą Į 
valdžią pasitraukusio prezi
dento Quadros. Ar tik ne 

'tokiais sumetimais Janio 
I Quadros ir pabėgo iš prezi
dentūros, kad galėtų ir vėl 
’ grįžti Į valdžią žmonių va
lios pareiškimu?

Tokių spėliojimų dabar 
pilna. Goulart šalininkai

Tunisas laimėjo kas pradėti derybas. Bent
T .. . m * jau laikas pradėti su rusaisJungtiniu Tautų nepa-;į *. . . .i kalbėtis apie busimas dery- 

P1 a bas. Kada tokios bus, tai 
dar ateitis parodys.

prastas seimas pereitą sa 
grasina pilietiniu kam, jei vaitę po penkių dienų disku- 
jų vadas nebus Įkėlus i pre- sijų 66 balsais prieš 0 išne- 

izidentūrą. J. Quadros šąli- šė sprendimą Tuniso naudai. M .
ninkai irgi kelia lermą ir Priimta rezoliucija kviečia ĮNehru Ir Ber ynas
reikalauja teisėtą preziden
tą kviesti atgal prie valdžios 
vairo. Laikinai prezidento 
pareigas eina atstoųv rūmų 
pirmininkas Ranieri Mazilli.

♦ ♦ *

ir

. , dentas atsisakė nuo prezi- 
ir, be abejo, priims eilę nutarimų, kaip degamus klausi- dentūros, tuoj paskubėjo 
mus išspręsti be gaisro, kad ir vilkas būtų sotus ir iš ož- nam0 užimti patuštintą vie- 
kos šis tas liktų. Bet tie nutarimai didelio svorio negali tą. .
turėti, gal tik propagandos reikalui viena ar kita pusė Viskas, kas aukščiau pasa
gais daugiau ar mažiau pasinaudos. Greičiausiai pasinau- kyta, atrodo lyg koki pasa- 
dos Maskva, nes Amerika yra linkusi pro pirštus žiūrėti ka. Prezidentas didelės val-

rėjo užminti ant kojų dėl sa
vo taupumo ir dėl kovos 
prieš infliaciją.

Brazilija yra didžiausia 
Fietų Amerikos respublika. 
8avo plotu ji yra lygi JAV 
teritorijai, o gyventojų turi 
67 milionus.

Braziliją galima laikyti 
ūkiškai atsilikusiu kraštu, 
bet toks pavadinimas tinka 
ne visam kraštui. Reikalas 
tas, kad Brazilija yra labai 
margas kraštas. Jos pietinėj 
daly, ypač Sao Paulo valsti
joj pramonė yra aukštai iš
vystyta ir ypač pramonė ten 
išaugo bevaldant preziden
tui Juscelino Kubitschek, 
kuris norėjo per 5 metus pa
daryti 50 metų progresą!

Prezidento J. Kubitschek 
užsimojimas nenuėjo

Prancūziją laikytis JT sau
gumo tarybos nutarimo ir 
pradėti derybas su Tunisu 
dėl Bizertos karo bazės pa- 
tuštinimo.

Tokios rezoliucijos Tuni
sas norėjo, tokią ir gavo. 
Prieš tą rezoliuciją niekas

Indijos vadas mėgsta vi
sais svarbiausiais tarptau
tinės politikos klausimais 
pareikšti savo nuomonę In
dijos parlamente. Tokią 
nuomonę Indijos vadas pa
reiškė pereitą savaitę ir dėl 
Berlyno. Pagal ji, rytinės

nebalsavo. Amerika ir 29 ki- V okietijos komunistai turė
tos valstybės nuo balsavimo ję teisę uždaryti savo sienas 
susilaikė, dėl ko Tunisas Įsu vakarine Berlyno miesto 
rodo didelio nepasitenkini-i dalimi, o kas dėl vakarinio 
mo. VVashingtonas skaitė, • Berlyno susisiekimo su Vak. 
kad šiuo metu didžiųjų Va-. Vokietija, tai Nehru mano, 
karų valstybių solidarumas kad susisiekimas buvo Ma- 
yra svarbesnis dalykas, negu i sk vos koncesija Vakarams, 
palaikymas Tuniso jo ginče!O kas koncesija duoda, tas
eu prancūzais, juo labiau, 
kad Tunisas pats visą tą ne
susipratimą su prancūzais ir

gali būti ir atšaukta!
Vadinasi, pareiškė nuo- 

Įmonę neskaitęs dokumentų
išprovokavo savo ultimatu- . ir pasirašytų sutarčių. Ir nė
mu ir šaudymu i prancūzų 
lėktuvus.

Tunisas laimėjo ir kas to
liau? Tunisas įuošiasi ka

la ko stebėtis, nes Indijos 
vyriausybės vadas turi už
tenkamai rūpesčių ir doku
mentų skaityti apie pačios

stybės meta valdžią ir va
žiuoja “namo.” Jis tą daro, 
kada jo vietininkas vicepre
zidentas važinėjasi po toli
mus kraštus ir tariasi su ki-

. . „ liauti ir jėga išvalyti pran- Indijos visokius reikalus,
kais, Brazilija daug pakele - —
savo ūkį, krašte išaugo nau-

Bet savo užsienių politiko-i jos pramonės šakos, krašto 
je J. Quadros pasirodė gana industrializacija žymiai pa
keistas. Jis galvojo, kad rei- žengė pirmyn, o toli nuo jū- 
kia užmegsti diplomatinius ros ir nuo buvusios sostinės 
santykius su komunistų vai- išaugo naujas gražus mie- 
domais kraštais ir tuo būdu stas, nauja Brazilijos sostinė 
praplėsti Brazilijos prekybą —Brasilia!
su "Rytais.” Jis net sudarė Bet pramonės augin,as laik ia Tunis< ra<inimas 
kelias prekybos sutartis su paliete ne visą kraštą. Isti- ink|ais prancūzus išvarvti 
komunistiniais kraštais (Ru- sos salies sritys paliko, kaip g Bizeltos jų rodos h: ;

cūzus iš Bizertos. Jeigu tu- j Bet visrf kv,a klausimas 
res jėgų tą padaryti, gerai, J kodė, n,.žlnam vjsų doRu.

.mentų “reikšti nuomonę”? 
Kai Amerikos ambasadorius

bet jei ne, tai ko vertas yra 
grasinimas kam?

Prancūzija JT seimo ne- Indijos vadui išaiškino Va-
paprastą sesiją, 
Tuniso skundą,

svarstant
boikotavo

karų teisę Į susisiekimą su 
Berlynu, Nehru pripažino,

ir, rodos, neturi nė mažiau- jOg susisiekimas su Berlynu 
!sio noro JT seimo nutarimo vra esrninis dalykas.j visokių neutraliųjų svaičiojimus, kai tuo tarpu Maskva 

mėgsta atsikeršyti už nepalankius pasisakymus. Todėl 
drąsiau yra mindžioti Dėdės Šamo kojas, kaip Maskvos 
diktatorių “Romus/’ Vis tai turint galvoje elgetavimą
“abejose gatvės pusėse.” Magiškos formulės, kuri padėtų ųGmunį. įg a i bizni ir
Rytų-Vakarų ginčus išspręsti, neutraliosios valstybės ne- panašius dalykus. Savo pa- ir rengėsi daiyti oiznj su re- skurdą kenčia siaurės rytų na]ankios rezoliuciios Bi-imazlau

bet kadangi joms nereikia klausimų spięsti, o užtenka _eiškime prezidentas Quad-1 kinu ir Maskva. Jis, ekono- provincijos, kur valstiečiai * t klausimo smendima ipo Pagyto pareiškimo mo- 
tik ame įuos Davanėti. tai kodėl neorikalbeti krūvas erra-!__ ___________________ :„x ~x_x;_i i__________________________ :x ________ žertos Klausimo spienuimąi. .

muilija, V enguja ir kt.). Jis ir bUv’O, ZeuicS ukiO ii* sktiF- 
bičiuliavosi su Kubos Castro do sritimis. Ypač skaudžiai 
ir rengėsi daiyti biznį su Pe- skurdą kenčia šiaurės rytų

Jei liežuvis neniežėtų vi
sais pasaulio klausimais pa-

nelabai tebaido. Todėl JT sisak-v‘‘: hūtVr did«1!am 
seimas, nežiūrint Tunisui'valat?'bes vyrui sveik,au.

--------  tektų aiskintrs ir

žiai skambančių žodžių ir neparodyti savo 
tas visai nieko nekaštuoja?

'išmintį,” kai
ros neįvardija, kokie reak-Įminėję bėdoje pagalbos ieš- stačiai badauja ir iš Castro
cininkai jam trukdė vykdyti 
jojo programą, jis nepasa-

Tuo tarpu visi neutralieji žino, kad jie gali būti neu- ; ko nė kokia užsienio valsty-

pastūmėjo piimyn. 
Burgibos honoras gal ir iš
gelbėtas, bet dėl Bizertos

vargu kytis.

Pelnų dalyba

Automobilių darbininkų 
unija pereitos savaitės gale 
pasirašė darbo sutartį su 
American Motors korpora
cija ir naujoje sutartyje yra 
numatyta, kad darbininkai 
gaus iš darbdavio dalį pel
nų. Pelnų dalyba bus atlie
kama ir piniginiais išmokė
jimais ir šėrų dalinimu dar
bininkams. Kaip tas bus 
vykdoma praktikoje paaiš
kės vėliau, šiuo tarpu įdo
mu pats faktas, kad unijai 
pasisekė sulaužyti darbda
vių pasipriešinimą “pelnų 
dalybų” principui.

Pelnų dalyba tai-p darb
davių ir darbininkų nėra vi
sai naujas dalykas. Yra vi
sa eilė pramonės įmonių, 
kur darbininkai dalyvauja 
pelnų dalyboje, bet tokiose 
įmonėse dažniausiai ne uni
jos iškovojo pelnų dalybą, 
bet patys darbdaviai tuo bū
du bando darbininkus užin- 
teresuoti įmonės darbo sėk-

kojo ir gavo Washingtone, revoliucijos mokosi kaip 
bet nepraleido progos paro- gerinti savo gyvenimą.
dyti Washingtonufragus be Daug skurdo yra ir nau-1 ?am vjsvjen teks kada nors
jokio, rodos, reikalo, gal tik jai išaugusios pramonės sri 

Bet dėl užsienio reikalas at- norėdamas pabrėžti savo tyse, skurdas krenta į akis 
rodo aiškus. Visi spėja, kad Į “savarankumą.” Paskutinis ir tokiam milžiniškame did- 

dar daryti todėl, kad yra stipri Amerika, už kurios nuga-'Jani° Quardos tufėjo galvo- jo tos rūsies pasižymėjimas miestyje kaip buvusi sosti- 
yra vietos ir sąjungininkams, ir neutraliems, ir darei je Jungtines Amerikos V ais-Į buv o apdovanojimas Kubos nė Rio de Janairo.

Alininkams jeį tybes, o Rio de Janeiro mie- ekonominio caro majoro .-j,.-
ste poras šimtų studentų pa
siskubino net langus išgū
rinti Amerikos ambasados 
namuose. . . Vadinasi, aišku.

trulūs tik todėl, kad totalitarinė Maskvos diktatūra dar 
negali pasaulio valstybėms diktuoti, kokią politiką jos turi 
vesti ir kaip viduje jos turi tvarkytis. Maskva to negali 
dar
ros
Maskvos daugiau ar mažiau atviriems 
Amerikos apsauga išnyktų, visi neutralieji bematant tu
rėtų turavoti Maskvai ir apie neutralumą užmirštų. Tą ži
lio ir Indijos Nehiu, ir Indonezijos Sukamo, ir Egipto 
Nasseris ir kiti “pozityvaus” ir kitokio neutralumo išpa
žintojai.

Ne taip seniai miręs Amerikos valstybės sekretorius 
John Foster Dulles mėgo sakyti, kad “neutralumas” var
žytynėse tarp laisvės ir piktos diktatūros yra nemorališ- 
kas dalykas. Dabar Amerikos vadai taip nebesako, bet 
visvien faktas palieka, kad įvairūs neutralieji gali savo

bė jam trukdė ką tai daiyti.

Prezidento pabėgimas 
j valdžios, nors ir keistas da
lykas, bet visgi ne žemės 
drebėjimas. Vienas pasiša
lino, kitas užima jo vietą ir 
gyvenimas eina toliau. Bet

neutralumą demonstruoti tik dėka Amerikos jėgai, ku- Į Brazilijos atsitikime yra ke
ri dabar yra stipriausias pasaulio laisvės ramstis. Be to 
ramsčio neutralumas bematant išnyktų.

Atrodo, kad Amerikos vyriausybė gerai padalytų, 
jei ir vėl pradėtų daryti didesnį skirtumą tarp savo są
jungininkų ir neutraliųjų. Kiekviena valstybė gali būti 
neutrali, kas kam tą gali uždrausti, bet duodant ūkišką 
paramą būtų nevisai tikslu nedalyti jokio skirtufno tarp 
draugų ir ubagautojų abejose gatvės pusėse.

Prezidentas pabėgo ?
Brazilijos prezidentas Ja- pareigų ir grįžta prie savo 

nio Quadros pereitą penk- darbo kaip mokytojas ir ad- 
tadienį nustebino visą pa-,vokatas. Padarė tokį pareiš- 
saulį ir ypač nustebino visą'kimą, sėdo į prezidentinį 
Braziliją. Jis pasiėmė savo'lėktuvą ir iškeliavo savais 
kepurę ir po trumpo pareis-Į keliais, o sotinėje visi pali-j ^9 
kimo, apleido prezidento rū- ko išsižioję.
mus ir išvažiavo “namo,” į 
Sao Paulo miestą.

lėtas “bet,” kurie visą tą 
įvykį daro dar keistesnį ir 
įdomesnį.

Janio Quadros nėra eilinis 
politikierius. Jis buvo mo
kytojas ir advokatas Sao 
Paulo mieste ir ten įsitrau
kė į politiką nebūdamas jo
kios partijos naiys. Pirma 
jis buvo išrinktas į miesto 
tarybą, paskui miesto majo
ru, vėliau Sao Paulo valsti
jos gubernatorių ir visur jis 
pasirodė puikus administra
torius, gabus miesto ir vals
tijos reikalų tvarkytojas ir 
kartu apsukrus politikierius. 
Jis ir į prezidento vietą pa-

caro majoro Paskubos industrializaci- 
Guevaros aukščiausiu Brazi- ja paliko daug skolų, daug 
lijos ordinu. Už ką? Niekas visokios netvarkos, infliaci- 
nežino. Kodėl? Galas žino. ją, korupcijos ir kitokių ne-

Dėl savo užsienių politi
kes Janio Quadros girdėjo 

iš nemažai kritikos. Kritikos 
jis girdėjo ir dėl savo kon- 
servatyvinės ūkio politikos. 
Kai kas jį įtarė, kad jis no
ri Braziliją valdyti be kon
greso, nes kongreso daugu
ma buvo jam priešinga, o 
kongreso rinkimai bus tik 
kitais metais. . .

Brazilijos viceprezidentu 
kartu su Janio Quadros bu
vo išrinktas ne J. Quadros 
šalininkas, bet “kairiųjų” 
politikierius Joao Goulart, 
kuris moka broliautis ir su 
komunistais, ir su korupci
jos gėrybių dalintojais, ir su 
maištaujančiais šiaurės rytų 
provincijų valstiečiais.

Prieš J. Goulart opozicija 
yra griežta ir kariuomenės 
viršūnėse, ir biznierių tar
pe, ir didžiosiose partijose.

kiai partijai. Jo politika vi
duje buvo atsargi, rūpestin
ga, taupi. Jis gavo palikimą 
iš buvusio prezidento—vi- 

in

Nustebo ir užsieniai. Ne
mažai nustebo ir valstybės

Savo trumpam pareiškime departamentas Washingto- ki^vąskolų^ir'pinigu 
prezidentas (Juadros sako, ne. Tokie įvykiai pasitaiko fliaciją irtuoj ėmįsi jv”rką 
kad reakcija jam trak- ne kasdien. Nustebo ir pas- darvti. Su Amerikos 
de kraštą tvarkyti ir kad kubejo namo ir Brazilijos ga,įa jis sute,kė apie du bi. 
kai kas ir užsieniuose buvęs viceprezidentas J. Goulart, ,ionu do,erių ir atidėjo vjg0_ 
jam priešingas, o todėl jis kuris apie Cjuadros atsista- kių sko)ų mokėjimą vėles- 
pasitraukia is prezidento tydimmą sužinojo būdamas niam |aikui Jis rapestingai

gerovių. Viskas tas dabar 
atsirūgsta.

—ab.

VALSTIEČIŲ 
KONGRESAS

Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos VII kongresas 
įvyks rugsėjo 2-3 dienomis 
Washingtone, D. C. Paskuti
nysis šios organizacijos kon
gresas taip pat buvo Wash- 
ingtone 1959 m. gegužės 
mėnesį.

Šiai organizacijai, vadi
namai International Peas- 
ant Union, priklauso: Alba
nijos, Bulgarijos, Kroatijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, La
tvijos, Vengrijos, Lietuvos, 
(Valstiečių Liaudininkų Są
junga), Lenkijos, Rumuni
jos, Slovakijos ir Jugoslavi
jos agrarinės demokratinės 
partijos, esančios egzilėje. 
Organizacija čia Amerikoje

kalbėtis su prancūzais, o sa
vo puikybę teks įsidėti į ki
šenę. Tai tik tiek ir tedavė 
JT seimas.

Berlyno krizė aštrėja

Berlyno krizė pereitą sa
vaitę šiek tiek “paaštrėjo,” 
bet nėra masto tam paaštrė
jimui išmatuoti. Rusai vie
noje notoje grasino pradė
ti kontroliuoti oro susisieki
mą tarp vakarinės Vokieti
jos ir Berlyno, i ką Amerika, 
Anglija ir Prancūzija atsa
kė, kad bet koks oro susisie
kimo trukdymas bus skaito
mas agresija.

Atrcdo, kad Vakarų vals
tybės yra sutarusios, kad 
trukdymas oro susisiekimo 
tarp Berlyno ir vakarinės 
Vokietijos nebus pakenčia
mas. Viena riba jau nuties
ta. Prieš agresiją tektų prie
šintis ginklais.

Berlvno mieste komunisti

Ar jis galės atsisėsti į Qua- pradėjo veikti 1947 metais, 
droš patuštintą prezidento, Mūs naudininkų delega- 
kedę? Daug kas abejoja. O cijon paskarta per 20 atsto
ja ir atsisėstų, tai ar jis ga- ~ ivairių Amerikos ir 
les laikytis. Kanados kolonijų.

O kas bus, jei viceprezi- TVSS liaudininkams at- 
dentas Goulart negalės į stovauja Alena Devenienė 
valdžią įkopti arba įkopęs atstovė, dr. Juozas Audėnas 
negalės joje išsilaikyti? Ga- jr Balys Paramskas jos pa- 
lima, žinoma, laukti naujų vaduotojai.
rinkimų bėgyj dviejų mene---------------------------------------------
šių, kaip tą numato konsti- Vyžuoto ir pro akinius nie- 
tucija, bet gali kilti žmonių kas nemato.

išleido patvarkymą, kad 
nei civiliai žmonės, nei Va
kaių valstybių kareiviai 
nesiartintų prie rytinio Ber
lyno sienos arčiau 100 me
trų. Taip sau ėmė ir išleido 
įsakymą, kiek toli nuo sie
nos vakarinio Berlyno mie
sto gyventojai ir kariai gali 
prisiartinti!

Į šitą komunistų nacha- 
liškumą \ akarai atsakė tuo, Laiko nebėra daug. Rug- 
kad jų kariai tuojau su tan- piūčio 31 d. baigiasi kon- 
kais ir kitokiais ginklais pri- tra-FcLai, juos reikės atnau- 
siartino prie pat sienos ir jjntit arba leisti konkuren- 
ten išstatė sargybas. Ir nie- tui American Motors laisvai 
ko neatsitiko. Komunistai šeimininkauti rinkoje. 
&Vraoj^n°r Au.oraobi.iM darbininką

Beri, no reikalu via daž- unlJa v,s k?
niau kalbama, kad jau lai- naujo. J .D.

mingumu. Unijų reikalavi
muose tai yra šis tas naujo 
ir gal būt įeis į madą ne tik 
automobilių pramonėje.

“Trys didieji”—Fordas, 
General Motors ir Chiysler 
šito unijos reikalavimo dar 
nepriėmė, bet American Mo
tors koi-poracijos pavyzdys 
gal ir didžiąsias korporaci
jas privers kitaip apsispręs-

f
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SK * TTO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

Puikus "Naujienų“ piknikas

"Naujienų“ piknikai vi
suomet būna didžiuliai ir į- 
domūs. Toks buvo ir šių me
tų rugpiūčio 20 d. rengtasis.

Jame "Naujienų“ vyr. rė

mė, kad laisvojo pasaulio 
vadas — Jungtinės Ameri
kos Valstybės — rėmė ii" 
remia Lietuvos neprikauso- 
mybę, nors, deja, vis dau
giau girdėti lietuvių, kurie

despotizmu, yra JAV. |
“Naujienų" uždavinys yra 

—Įspėti Amerikos lietuvius, 
kad iie nesiduotų apgaudi
nėjami ir tęstų kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo iki visiš
ko laimėjimo."

“Draugas“ valosi

"Draugą“ leidžia mario- 
nų vienuoliai, todėl jie ir to 
laikraščio šeimininkai. Pa
skutiniuoju metu jo savaiti
nio priedo redaktorius kun. 
dr. J. Prunskis pakeistas K. 
Bradūnu, o šiomis dienomis

W0RCESTERI0 NAUJIENOS

, , . , _.. . šios totalinės krizės metu
daktorius dr. Pijus Grigaitis adeda skelbti pesimizmą 
pasakė Įdomią kalbą apie specialiai dėl Lietuvos ir dėl 
šių dienų tarptautinius to reikšti nepasitikėjimą 
Įvykius. JAV-bių politika ir vadova-

"Naujienos“ jo kalbą ši- vimu. Jie smerkia Roosevel- 
taip atpasakojo: tą, smerkia Eisenhoveri, da-

"Kalbėsiu apie šių dienų bar smerkia Kennedy ir jo ’ redakcijos pašalintas se 
tarptautinius Įvykius, o tie administraciją. Lietuva e-Jn^aus’a^ redakcijos narys 
Įvykiai yra Berlyno krizė, santi arba jau "parduota“, J Sakalas. Dėl to atlei-
Ulbrichto-Chruščiovo smur- arba tikrai būsianti ”par-‘dimo 'Draugo“ skaitytojų 
tas, prezidento Kennedy at- duota“. rėmėjų tarpe kilo nepasi-

Bet kur šiandien yra šalis, buvo ren^am^
palankesnė Lietuvai9

sakymas i vergų impenjos 
valdovo Nikitos grasinimus,
Amerikos viceprezidento į klausia kalbėtojas. Tegul
Lyndon Johnsono skridimas 
Į vakarini Berlyną, kuri dvi
galvis Chruščiovo-Ulbrichto 
slibinas taikstosi praryti, ir 
Johnsono paties JAV prezi
dento vardu iškilmingas iš 
Amerikos Laisvės Deklara
cijos paimtas pažadėjimas 
laisvės gynimui aukoti "mū
sų laisvę4 mūsų gerovę ir 
mūsų šventąją garbę“.

Tai VTa Rubikonas. Pas
kutinis laisvojo pasaulio sar
gyboje budinčios galingiau
sios demokratijos valstybės 
žodis. Tai reiškia, kad III 
Pasaulinis Karas, jei Chruš
čiovo vadovaujama raudo
noji orda nori, gali kilti. Lie
kant tik dviem pasirinki
mams — karas ar vergija, 
kas lieka laisvajam pasau
liui?

Aišku, geriau karas, negu 
vergija. Tačiau kalbėtojas 
yra Įsitikinęs, kad ir be karo 
JAV paims viršų. Dabartinė 
Chruščiovo agresija, pralen
kianti net Hitlerio metodus, 
gali būti yra paskutinis So
vietų imperijos pasispardy
mas ir visiškas komunizmo 
subankrutavimas, nes jau ir 
aklieji mato, kad iš viso Le- 
nino-Stalino "palikimo“ be
liko tik vergija ir primity- 
viškiausias kolonializmas,, 
kurie negali ilgai tverti vie
noje pasaulio dalyje,kai vi
sose kitose pasaulio dalyse 
vyksta žmonijos istorijoje 
didžiausioji revoliucija už 
tautų apsisprendimą lais
vam nepriklausomam gyve
nimui ir už visuotiną ir ga
lutiną kolonializmo panaiki
nimą

"Demokratija šiose lenk
tynėse tai p žmonijos laisvės 
ir vergijos, be mažiausios 
abejonės, išeis nugalėtoja ir 
laimėtoja, ir tik demokra
tijos pergalė yra Lietuvos iš-

Jungtinių Valstybių Įtarinė- 
tojai ir kaltintojai nurodo 
kitą kulią šalĮ, kuri jei ne 
daugiau, tai nors nemažiau 
tvirtai laikytųsi tokio drau
gingumo bei teiktų tiek mo
ralinės paramos Lietuvai ir 
lietuvių tautai, kiek Jungti
nės Valstybės.

Gal Anglija? Prancūzija? 
Italija? Vokietija? Vatika
nas? Šveicarija?

Kur pasaulyje šiandien 
yra Lietuvos pasiuntinybės 
su pilnomis diplomatinėmis 
nepriklausomos v a 1 stybės 
teisėmis? Kurioje kitoje val
stybėje veikia Lietuvos kon
sulatai?

Tiktai Jungtinėse Valsty
bėse. Ir iš visų Pietų Aemri- 
kos valstybių tik viename 
Urugvajuje.

Vis garsiau pradedantieji 
burnoti Amerikos valdžios 
niekintojai rodo visišką ne
dėkingumą ir dar blogiau— 
griauja mūsų vilčių pagrin
dus. Iš kitos pusės kai kurie 
tų JAV laikysenos niekinto
jų patys jau pradėjo propa
gandą už “susitaikymą" su 
Rusijos diktatoriais, paver
gusiais ir kolonija pavertu
siais Lietuvą. Vieni pasigar
džiuodami pasakoja apie 
“stebėtiną pažangą” Rusijo
je, kiti apie plačias progas 
Lietuvos Įmonėms bolševikų 
lusų imperijoje. Tretieji 
“pranašauja" sovietų despo
tizmo sušvelnėjimą.

Turime tokią pragaištingą 
propagandą griežčiausiai at
mesti, ir kaip amerikiečiai 
ir kaip lietuviai.

Mūsų vieta ne priešo pu
sėje ir ne tai*p neutralių tau
tų, o eiti su Amerika.

parašai po protestu, kuria
me, be ko kita, rašoma:

"Mes sekantieji lietuviai 
katalikai stipriai protestuo
jame jums ir reiškiame pa-, 
sipiktinimą, kad taip pasi
elgta su tokiu nuoširdžiu j 
mūsų visuomenės darbinin
ku, kuris yra nusipelnęs tiek 
pagarbos už visą savo gyve
nimo pasiaukojimą Katali
kybei ir Lietuvybei“.

Naujienos“ Nr.197 rašo. 
kad — "Po to buvo pasklidę 
gandai, kad Igno Sakalo at
leidimas atšauktas, bet vė
liausiomis žiniomis Ignas 
Sakalas šeštadieni ašaroda
mas atsisveikino su "Drau
go“ štabo bendradarbiais“.

VIENAS BELIKĘS. Kl RIS TARĖ “TAIP”

Dešinėj viceprezidentas Lyndon B. Johnson, o kairėje 
senatorius Carl Hayden. demokratas iš Arizonos, vie
nintelis dabartiniame senate iš tu. kurie 1919 metais 
senate svarstė 19-ąji kontitucijos papildymą, suteiku
sį moterims lygią su vyrais balsavimo teisę. Jam su
ruoštoj puotoj jis buvo apdovanotas gėlių puokšte.

Įvairios naujienos
Rugpiūčio 13 d. Jonas ir 

Margareta Vaškai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 
26 m. sukakti, Jos broliai ir 
seserys suruošė V aškams 
šaunią puotą.

* # *
Rugpiūčio 19 d. važiuo

dami automobiliu buvo su-

Saugus, Mass., kurie kitą 
dieną ruošėsi išvykti Į Ka
nadą.

J. Krasinskas

NEW YORK, N. Y.

Pardavė didžiausią namą

Pardavė aukščiausią pa
sauly namą—Empire Build-

žeistos dvi plačiai žinomos ing—už 65 milionus dolerių, 
šeimos—Aleksandras ir Ma- Šitas 102 aukštų namas pas- 
rijona Žvaliauskai ir Juozas tatytas 1931 m., kaštavo 41

MONTREAL, P.Q.

Lietuvių šventė
Aštuntosios Kanados Lie 

tuvių Dienos Komitetas pri 
mena, kad ŠĮ šeštadieni, rug

mil. dolerių, bet 1951 m. jau 
buvo parduotas už 51 milio- 
ną dolerių, o dabar, kaip sa
kyta, jis vėl parduotas už 65 
mil. dolerių.

Šitame name yra 900 
nuomininkų, kurie sumoka 
nuomos per metus 10 milio
nų dolerių, be to, iš bokšto 
lankytojų per metus suren
kama 2 milionai, televizijos 
stotis už naudojimąsi 222 
pėdų aukščio antena virš na
mo moka per metus $600,- 
000. •

Čia galima priminti, kad 
1945 m. liepos 28 d. dėl blo
go oro i namo 79-. aukštą 
atsimušė bomba nešis. 13 as
menų buvo užmušta, 25 su
žeista, jų tarpe ir keltuvo 
operatorė, kuri su keltuvu 
nukrito iš 75-o aukšto, keltu
vo lvnui nutrūkus.

ir Ona Joničiai.4; ♦ ♦
SLA 57 kuopos rugsėjo 17 

d. bankete dalyvaus SLA 
centro sekretorė B. Pivaro- 
nienė. Jame dainuos kuopos 
nariai Ona Dirvelienė ir A. 

i Sabaliauskas, J. Dirvelio
orkestrui pritariant.♦ * *

Rugpiūčio 21 d. Notre Da
me kapuose palaidota Vero
nika žiugždienė, palikusi 
liūdinčius vyrą Antaną ir 
dukterį su šeima. Brabnešiai 
buvo Senų Žmonių Pagalbos 
Draugijos atstovai: Petras 

_____ Kraunelis, Ignas Pigaga,
• Darbininkas” Nr. 56 iš-feas 1S,asinskSs’ Ju?zas

ulida, Juozas Kamandulis 
ir Juozas Glavickas.

I. ŽVINGILIENĖ ŠĮ TĄ 
PAMIRŠO

spausdino ilgoką straipsnį 
j “Aplankius pirmąją Kelei-

sėjo 2 d" p^dėdaUeturių!™ To laikraščio
Dienos iškilmės _ men0 jbęndradarbis M. Kas aplan-
parodos atidarvmas žvingihenę, apie 90

- - • - - • 'metų senutę, gyvenančią

Rugpiūčio 19 d. Danutė 
Fridotkaitė ištekėjo už Jono 
V. Domanto. Vestuvių puo-

cnanvia i . ■» T i ............-ašė ka 13 buvo LenklJ ^vienijimo, ELIZABETH, N. J.’ * Po rvnkrA
rue de Seve), stalo teniso ir
šachmatų žaidynės (1465 C v “‘C klube. Pamergėmis ir pabro-Vienuoliai yra gen ^,'nie de Seve), o vakare di- j1 Jam PaPasakojo. Senus įUVQ. j^na Ma£inkeZ 

nieriai, todėl, jei jiems at-. džiuHs banketas 3 salėse I laikas sunku atsiminti, todėl
rodo, kad jų bizniui už I. Sa- 
kala kas nors kitas vra nau-~ tr

dingesnis, jokios apeliacijos 
i "krikščionišką teisingumą“ 
nepagelbės. Tik būtų Įdomu 
žinoti, kodėl I. Sakalas tiek 
metų buvo geras, o dabar 
sugedo.

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Jurgis Gliaudą, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 
psl., 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 pusk, kaina 
$4.00.

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

Vytautas Alantas: TARP

Nusivylė
ir I. Žvingilienė kai ko gerai

_ _______ ____ ___________ o j ! nebeatsimena.
Sekmadienj, rugsėjo o u.,

11 vai. 30 min. Verdun au-.. . . . . ..
ditorijoj (4110LaSalle Bou- J35 A''unai Zvmgilas, 
Jevard, Verdun > pamaldos °J° z"!ona,buvo fera Pade: 
katalikams, o evangeliku J<La; A- ,Žvl"«?la?, P3^31 
bažnyčioje (3594 Jeanne 19aa m' baIandz,° « d- Ke’

(7220 Hutchison St.).

Mance) evangelikams.

vičiūtė, Felda Prapuolenytė,
Alvira Štaraitė, Violeta Ma- Rugpiūčio 19 d. Jokūbo 

. Tz , . . , ... tulevičiūtė, A. Pridotkag, Stuk© radijo programoje bu-
I innasis Keleivio leidė- Richardas Matulevičius, B. ve duotas ir pasikalbėjimas 

* Prapuolenis, Jurgis Nemic- su neseniai iš Lietuvos grižu-
kas ir Algis Valiūnas. šia žurnaliste Salomėja Nor-

* * * keliūnaite. Daug kas susido-
Vagys apiplėšė šias lietu- mėję klausė, nes tikėjosi iš

vių krautuves: Juozo Matu- patyrusios žurnalistės išgirs- 
levičiaus Millbury gatvėje ir ti daug daugiau negu iš pa- 
Jono Dvarecko Sterling ga- prasto ekskursanto. Deja, te- 
tvėje. ko nusivilti—nieko neišgir-

* * * do. Tiesa, žurnalistė lankė
Juozas Bakšys savo atvi- tiktai Vilnių ir ten buvo su-

ru žodžiu apie dabartini gy-Įstojusi pas savo gimines, gal 
venimą Lietuvoje sujaukė tuo ir jos nenoras ką nors 
visas komunistų kortas. Jie j pasakot gali būti išaiškintas.

leivv rašė, kad “kilo mintis 
išleisti laikrašti. Tą minti aš 
pareiškiau savo gyvenimo 
draugei Ievai. Ji pritarė. Re
daktorių pakvietėme M.

M. Paltana-

Po pietų 2 vai. toj pačioj
Verdun auditorijoj aktas -
koncertas, kurio solistais
bus buv Lietuvos operos so- p7i'tana;iči'7
nstė Elzbieta Kardelienė n vjęjuj pasitraukus, antras re-

___ Chicagos lietuvių operos so- daktoriusbuvo Jonas Smels-
268., llstas Stasys Baras. Tauti- lorjus -, „ žvingilienė sako,

mos sokius soks Montrealio. ka(| |)imasis redaktorius
Hamiltono, Toronto, Ro- buves j Smelstorius. Jos
chesteno ir dvi Chicagos šo- tvirtinimui prieštarauja ne
kė jų grupes. tik minėtas A. Žvingilos pa-

Visi kviečiami šitoj šven- sisakvmas, bet ir dokumen- -•11 . • • 7tėj dalyvauti.

BRETHERN, MICH.

Vienintelė šiandien jėga, i DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462 
ir galingiausioji pasaulyje • pusi., kaina $4.50. 
jėga, kuri ryžtingai ir tie- Į Juozą* švaistas: JO SU-

laisvinimo sąlyga. Mūsų lai- šiai kovoja su tuo nuožmiu

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai V a Karuose; “Proletariato diktatūra"; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną danf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yelkmstone 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 Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be aklų.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslaia.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 76 centat

-KELEIVIS”
So. Boston 27, Mase.

2ADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

M irė A. Urkienė
Rugpiūčio 12 d. mirė 67 

metų amžiaus Anona Urkie
nė, sena Keleivio skaitytoja. 
Rugpiūčio 14 d. palaidota 
vietinėse katalikų kapinėse 
greta savo dviejų dukterų.

Velionė paliko liūdinčiu? 
vyrą Antaną, 2 dukteris ir 
4 sūnus.

Liūdžiu ir aš, netekusi 
brangios draugės.

Adelė Prunskienė

ŽALGIRIO MŪŠIS

‘Keleivis" išleido istori-

SOPHIE BARČUI
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. AM 102-7 FM 

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

Seitadienj ir sekmadienj
nao 8:30 iU 0:30 ral. ryta 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 ral. r.| 
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 S. MAPLBWOOD AVĖ. j 
CHICAGO 29. ILL.

jos daktarės Vandos Sruo- 
gienės parašytą 24 pusi. 
knygelę “Žalgirio mūšis“. 
Neturintieji laiko storų kny- 
Įgų apie tą Lietuvos istori

jos svarbų įvykį skaityti
šioj knygelėj ras tą, ką 
kiekvienas turėtų žinoti.

tai. Ir tretysis redaktorius 
buvo ne Vincas Bukšaitis, 
bet Pijus Bukšnaitis.

Pats A. Žvingilas minėta
me Keleivio numeryje rašo, 
kad jis i Ameriką atvykęs 
1891 m., o Žvingilienė sako 
—1889 m. Jis pats rašo gi
męs Matuliškių kaime, o jo 
žmona sako — SaiTnacėnų 
kaime.

Dokumentai rodo, kad A. 
Žvingilas Keleivi pardavė S. 
Michelsonui ir Jrg. Gegužiui 
1908 m. rudenį, o Žvingilie
nė sako, kad tas Įvykę 1907 
metais.

Jei ir buvo norima Stikle
li iš Lietuvos redaktorių 
gauti, bet jo slapyvardis ne
buvo Senas Vincas. Senas 
Vincas buvo Vincas Jakštys. 

Žinoma, tai mažmožiai.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

jį visaip niekina, Į jų Olym
pia parką kas sekmadienį 
atvyksta koks nors didesnis 
jų “čyfas" ir aiškina J. Bak
šio “melus.”* * *

Ona Laurytė išvyko Į Chi
cagą savo profesijos žiniom 
pagilinti. Ji dirba banke, ku
ris ją ir pasiuntė. Ona Lau
rytė yra mūsų kaimynų duk
tė. ♦ ♦ ♦

Vincas ir Magdalena Mi- 
trikai rugpiūčio 19 d. buvo 
išvykę trumpų atostogų pas 
savo žentą ir dukterį Vierai- 
čius.

* * #
Adolfas Tamulevičius ir 

sūnūs inž. Edvardas Tamu
levičius su šeima buvo išvy
kę po plačąją Ameriką ir 
Kanadą pasivažinėti. Šiomis 
dienomis jie sugrįžo kupini
gilių Įspūdžių.♦ * *

SLA 57 kuopos jubilėji- 
nio banketo bilietus jau Įsi
gijo Julius Svikla su žmo
na, I). ir E. Tvlažeikos, Ona 
Tiškienė, Velentinas And- 
ruškevičius, E. Sinkevičius 
ir daug kitų.

S. M.

GARDNER, MASS.

Mirė keli lietuviai
Mirė J. Bogužas, 66 me

tų, gimęs Zizoniu kaime, 
Vabalninku vai., liko žmo
na, buvusi Glebauskaitė, sū
nus ir duktė.

Nelė Lukaševičiūtė - Gri
galiūnienė, 76 metų, gimusi 
Stakliškės par. Liko duktė 
su šeima.

Jadvyga Kacėnaitė-Svver- 
czevski, 76 metų.
Lietuvių Bendrovės piknikas

Lietuvių Bendrovė rengia 
Darbo dienos (Lobor Day) 
metinį pikniką. Nariai ir ne- 
nenariai kviečiami jame da
lyvauti.I

O rugsėjo 16 d. bus Lie
tuvių Bendrovės banketas 
savan:e vasarnamy, bus ir 
šokiai iki vėlumos.

Garniškis

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Pakalbinkim draugus, pa-

Dar turim* dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke- 

Jūsų bendradarbis su lis egzempl’orrg. Tai di- 
žmona, sūnum Juozu ir anū-į džiausią ir visiems supran-

< * *

žįstamus ir kaimynus užsisa-. ku Dovydu rugpiūčio 19 d. tarnai parašyta knyga, 947 
kyti “Keleivį.” šiemat kai- į lankėsi pas giminaičius Ane- į psl. kaina S’2. Kainą pakė- 

Knygelės kaina 50 centų, na dar t‘k $4.00 metams. lę ir Vladą Aliukonius, gyv. lė leidėjai.
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Verta Rokui Mizarai 
paskaityti

Rokas Mizara ilgokai Lie
tuvoje svečiavosi, bet jis vi
sokių 'kombinatorių*' nema
tė ir baisiai užpyko ant sa- 
viško Bakšio, kuris, Lietu- 
\oje tiunipai pabuvęs, grį
žęs vie. ai pasaKė, kad bolše
vikai Lietuvoje priveisė vi
sokios rūšies vagių tiek, kiek 
jų niekada ten nebuvo. Vie
ni 'kombinuoja“, nes iš kru- 
v ino darbo negali pragyven
ti. o kiti, norėdami dar ge
riau gyventi. Rokas prisi
spyręs reikalauja, kad Bak-

nau, kad šitą klausimą pa
lies kiti). Užtat visai vietoje 
klausimas: kaip gali tėvai 
kovoti su savo vaikų blogy-» 
bėmis, jeigu jie patys juose 
pasėjo ir sėja nuodijančias 
sėklas? Visuomenė turi ne 
tik nukirsti supuvusias atža
las, bet pirmiausiai griebtis 
šaknų.

"Deja, to dar nematyti. 
Nežinau, kaip kitur, o kau
ne tie tipai, važinėjamieji 
nuosavomis mašinomis, la- 
<ai jau Įsigalėjo. Žmogus, 
kuiis "nekombinuoja“ (tei
singiau — kuris nevagia), 
jiems ne žmogus. Reikia vie-

sys nurodytų, kas ir ką pa- kaitą nebeskirti žodžio

PABĖGęs MOKSLININKAS SU ČT-EN-LAI

Sovietu mokslininkas Michail Kločko .kuris prieš po
rą savaičių pabėgo iš sovietų mokslininku ekskursijos 
ir paprašė prieglaudos Kanadoje. Paveiksle matyti jis 
nusifotografavęs su Kinijos komunistų ministerių pir
mininku Cu-En-Iay. Su jais dar viena mokslininkė ru
sė. Fotografija nutraukta 1949 m„ kai dr. Kločko lan
kėsi komunistinėj Kinijoj.

“ Tautų draugyste ” arba 
Lietuvos rusinimas

vogė. Gal ir Bakšys tai gali 
paaaiyti, bet geriau tegul 
Mizara paskaito, ką rašo 
“Literatūra ir Menas“ rug
pjūčio 5 d.Jam nebereikės 
Bakšio varginti.

O “Literatūros ir Meno“
Nr. 31 šitaip rašo Petras Visko galima gauti, 
Lodinąs- kad tlk butų pm'^

“Rytą ar vakare, paprastą "Laisvė“ *Nr. 66 skelbia 
darbo dieną ar sekmadieni Onai Titienei iš Lietuvos 
besibūriuojančius grupelė- giminaitės Petrės Stanelie- 
mis juos gali pamatyti Kau- nės parašytą laišką: 
ne prie kino teatro “Romu- “O jūs, tetuke, nesirū- 
va,“ kavinės “Tulpė.“ Dalis pinkite mumis ir nevarginki-

“kombinatorius” nuo — 
“vagis“, štai i ką. kovojant 
prieš įvairaus plauko jaunus 
nusikaltėlius, reikia atkreip
ti visuomenės ginklo smai
galį“.

Labai opus klausimas
J. VLKS

jų. tiesa, neseniai dėl kaž
kokių priežasčių “persime
tė“ i “Jūratę“. Tuos pačius

te savęs senatvėje. Pa* mus
dabar jau visko yra, kad tik 
pinigų būtų. Tiktai pas mus

dažnai matomus ir iki dar nėra neilono, kaprono, 
smulkmenų pažįstamus vei- bet ir tai galima gauti, nes 
dus žino beveik visi kau- labai .daug kas gauna iš 
niečiai. Trumpai apkirptais Amerikos, tai galima ir nu- 
plaukais, juodomis palaidi- sipirkti, tiktai labai bran- 
nukemis, ultrasiauromis kel- giai kainuoja. Aš nusipirkau 
nė mis ir "kubietiškomis“ nuo draugės neiloninę suk- 
barzdomis jie be tikslo nelę, tai už vieną suknelę 
slampinėja gatvėmis. Nei sumokėjau 500 rublių. Na, 
barzdos, nei siauros kelnės bet ką padalysi, kad norisi

ihatIacj r»o lai Jino;
X CS X v« X S IV

LrriICV

II

kam neužkliūtų, jei už jų 
nesislėptų kiti dalykai. De
ja. tai ne patys svarbiausi 
šių vietos “bitnikų“ atribu
tai. Jie vagiliauja, lėbauja 
per naktis restoranuose, į- 
žeidinėja žmones; jie jau
čiasi padėties viešpačiais.

"Labai kalti šių veltėdžių 
tėvai. Gal būt, patys to ne
norėdami, bet savo kasdie-

noc miK noro mw nvi

Mirė U. Graičiūnienė

Rugpiūčio 1 d. Lietuvoje 
mirė Unė Babickaitė-Grai- 
čiūnier.ė. Ji įsidūrusi pirštą, 
kuris pradėjęs skaudėti ir 
tinti, bet nesikreipusi greitai 
į gydytoją, o kai atsikreipu
si, jau buvę per vėlu. Mirė 
nuo kraujo užkrėtimo.

Velionė gimė Panevėžio' 
nimu gyvenimu, kasdieni- valsčiuje 1890 m., Petrapily 
nemis kalbomis apie nusuk- ’ ’

Buvusiųjų Lietuvoje ligo
nių kasų rarys ir jo šeima 
(žmona, vaikai iki 16 metų, 
tėvai i susirgę gavo nemoka
mai pilną aprūpinimą. Tai 
yra gydymą namuose ir li
goninėje, vaistus ir visa ki
ta. kas tokiais atsitikimais 
būtina gauti. Tiesa, apdraus
tojo šeimos nariams medi
cinos paslauga buvo kiek 
ribota. Jie turėjo primokėti 
už vaistus ir ligoninėse buvo 
gydomi ne šesis mėnesius, 
kaip apdraustasis, bet tik 
tris. Visur, kur veikia ligo
nių kasos, jų ral iai ligoninė
se gydomi tik šešis mėne
sius.

tą šimtinę, apie geresnį ma
tei ialini gyvenimą — ne iš 
do:o darbo — tėvai išmokė 
savo įpėdinius veltėdžiavi- 
mo, parazitiško gyvenimo.

1915-18 m. mokėsi dainavi 
mo ir vaidybos. 1919 m. su 
pirmąja Lietuvos misija at
vyko į JAV, čia vaidino 
įvairiose lietuvių kolonijose 
ir bandė veržtis į filmų ak-

Kas gali išaugti iš tokio vai- .tores. 1933 m. vaidino Pary 
ko. kurio tėvas su motina žiuje ir Londone, paskui grį-
skaičiuja pinigus, gautus už 
pelningai parduotus iš įmo-

žo į Lietuvą.
Chicagoje būdama, ište-

nės pavogtus siūlus, odą ar kėjo už inž. Vytauto Grai- 
statybinę medžiagą. Vaikas,'čiūno. kuris taipgi buvo nu- 
nors jam dar tik 14 metų. vykęs į Lietuvą n ten mirė 
jau puikiai supranta, kad bolševikų okupacijos metu.
iš 60-70 rublių tėvo algos 
dviaukštės vilos ir “Volgos“ 
neįsigysi. Kokiu keliu pa
suks toks sūnus ar duktė? 
Aišku, panašiu, kokiu nuėjo 
jo tėvai. Tiesa, gyvenimas 
tokių tėvų vaiką daug ko ga
li išmokyti, tačiau labai sun
ku išrauti tai. kas įleido šak
nis į žmogaus sąmonę, jo 
psichiką vaikystėje.

’ Nelabai dažni atvejai, 
kad veltėdžius išaugina

Titova? — naujas darbo 
skatintojas

(El Kom. partijos prog
rama ir maj. Titovo skridi
mas — tai ruolatinė šių 
dienų tema sovietinėje spau
doje ir per radiją. ’ Tiesa“ 
riebiausiomis raidėmis skel
bia, kad. girdi, “TSSR — 
svajonių įsikūnijimo šalis“. 

Mums pavaldūs kosmoso 
toliai“, "Tarybiniai žmonės, 

tikrai gryną darbininkišką didžiuodamiesi laimėjimais, 
šeimą. Ne! Pūslėtų žmonių karstai pritaria taikingai 
tarpe veltėdžių nėra. Tos vyriausybės politikai“ ir kt. 
rankos negali ilsėtis ir gy- Ne tiek sovietus, bet... vi- 
\enti svetimu prakaitu už- są žmoniją,esą, "jaudina“ 
dirbta duona. Kur dažnau- tas istorinis dokumentas, o 
šiai aptinkame veltėdžių Titovo žygį šlovina "visa pa- 
gūzteles? Tai daugiausia vi- žangioji žmonija (suprask
šokių bazių vedėjų, sandėli-----pritarianti sovietų politi-
ninkų, direktorių ir įvairių kai!.. E.). Jei sovietuose 
“kombinatorių“ sūneliai, ne- esanti pranašiausia santvar- 
pažinę sūraus prakaito sko- ka, jei atliekami žygiai į 
nio (Aš čia nenoriu liesti kosmosą, tai... reikia skubė- 
jnteligentų šeimų, išaugi- ti su komunizmo įvedimu 
nančių irgi nemaža lepūnė- pasauly. Tai šaunūs botagai 
lių,vengiančių darbo. Ma- ir Lietuvos darbininkams ir

dicinos sesuo atsilankydavo 
namuose pas gimdyves ir 
patikrindavo vaiko sveika
tą. kartu patardavo, kas da
rytina. kaip vaikas inaitin- 
tinas.

Tai trumpai suglaudus,
tokią paslaugą gaudavo li- Kazancevas pripažįsta: tautų lygybe, kuria didziuo-
gonių kasose apsidraudu- Lietuvon prigabenta jasi autorius?
sleJL įvairių tautybių Į () šiaip tie rusai Pagėgių

O ką davė nerys į (Elta) Vilniuje leidžiamo- jąjone <pūna. iai, aišku, ii 
ligonių kasai? je “Sovietskaja Litva“ lie- kltul 1 puikūs žmonės... Jie,

Dirbantieji pramonėje, a- Pos kom- partijų:
matuose, namų ruošoje visi įteigimas Pagėgių rajone „et studijuoja lietuviu
samdomieji buvo privalo- L. Kazancevas įsaukino, . / .. , ,,
mai apdiausti. Iš jų algos, Ra(* Lietuvoje šiuo metu ra-
imant vidurki, buvo išskaito- i pamausiu tautybių, ir pa-: - 
ma 3-5-. naiio mokesčio Ii- vjzdziu j.s nurodė Kagėgių J 
gonių kasai ii tiek pat priva- *aJ° 4- Kazancevas pu
tėje sumokėti ligonių kasai nuausia pabrėžė, kad tautų 
daibdaviai. Valstybės iždas draugyste ugdoma kom.- 
giąžindavo ligonių kasos partijos ir, girdi, tarybinei 
išmokėtus gimdyvėm prie- tėvynei“ visai
dus piie pašalpų už vaiko €s* lietuvis, ar rusas ar Dar į

tarusis. Visi ♦ ” J — !VOb’

pa/girdi, gerbia lietuvių tautos 
kultūrą, tradicijas, kur tau

t studijt
tautos istoriją, kalbą. Isto- 

Na. aišku jiems tą isto- 
ud

i y skina Ka ancevas, Lietu
vos komunistų kova Kap
suko, Angariecio, Požėlos 
veikla... 'lie įusai jau skaito

nesvarbu, ar kalbnn išverstus (vi,-
.p kos, Guzeviciaus, Venclo- 

net ir Žemaitės, Vie-maitinimą. tarusis, visi tai tėvynei esą
Tai tokios buvo ligonių b^ūs, todėl ir Lietuvos su

kasu pajamos. Iš jų ligonių ;vie^in^ 1 e!*publika, anot Ka- 
kasos turėjo verstis, tai yraįzan??'°’ Pauių
duoti apdraustiesiems pilna naclJlĮ respublika. Rusa>

- - * pats būdamas, jis karo me-',ies tu.u butlnemokamą gydymą ir vais-... ......
tus, o jų neradbingiems šei- lr }>o J° įsitikinęs, kaip 
mos nariams kiek trumpesnį / 31 bo žmogus (suprask: ko- » 

i gydymą ligoninėse, jiems munistas —-E.) lietuvis my- •
metu nebuvo m o- h b,oll 1'Us^” JlStąta-:11 Un

Sergąs ligonių kasos na- 
rys, jei jis buvo gydomas;^an^ gj dvmas bei naujų 
namuose ir į darbą negalėjo įstatymas. Jei kas dėjo auk- 
eiti, gavo pašalpą — jo gau- sll}ius dantis ai tokias pat 
tos algos atitinamą dalį. Jei bbmbas, tai už auksą nebu- 
jis buvo viengungis, tai pa-,'0 sum?kama, bet tik primo- 
_alpos gaudavo pusę tiek, ^ama Lėk, kiek būtų kašta- 
kiek algos. Jei jis turėjo
daugiau kaip tris nedarbin- ka U1
gus šeimos narius, jam buvo j Ar panašus komercinis 
išmokama 90G jo turėtos draudimas ligos atveju duo- 
algos. Jei šeimos narių buvo da panašų patarnavimą ap- 
mažiau. kaip trys. tada ir ;«idiaudtįsiems ir jų šeimos 

nariams ir ar komercinis 
draudimas

T.O1 ne

nuolio veikalus.
Tačiau tai dar nepakanka

tautų draugystei pagilinti. 
Kazancevas tvirtina —žmo- 

auklėjami in
ternacionalizmo dvasia. Čia. 

irdi, pasitarnauja kelionės 
munistas — E.) lietuvis my- I broliškąsias respublikas“

vaikus — rusus, gražinus ir draugų pasikvietimas iš Ka
liningrado (buv. Karaliau
čiaus) srities. Kas tie drau-

Kuv’rs ' 
VFV4 ▼ V7

kt. - - lietuvės valstietės pa 
slėj>ė, išaugino, išmokslino 
Štai, matote, kokia lietuvių £a* ■ Rusai, 
tauta humaniška, kaip ji: J autų draugyste” dar la- 
myli rusus... |biau skatinant, Pagėgių ra-

O pats Pagėgių rajonas, rionas Parūpina jaunuo- 
Kazancevo nuomone, pui-!,iam8 ir merginoms išduoti 
kiaušiai simbolizuoja tą so- komjaunimo kelialapius 
vietų pamėgtą tautų drau- ^kti į Kazachstaną, Don- 
gystės dvasią. Ja esą per- ba*ą, Sibirą. Laiškai, atėję 
sisunkęs visas respublikos/į to,irnM vietų, skaitomi, 
gyvenimas
pasitaso, pas ......_
toji draugystė pirmiausia 'kupini susijaudinimo, liet

„ ,p.v..uz» (mu, ^.„o- statant komu- ka'< >
-rias O kas tinkamai ta klau nizm3- Kitaip tariant,pildai tektų paabejoti. 
e ..mdL^1„a“'|P«rtiįo, reikalaujamu, už-! Pagėgių centre rasite

draudi- dav,n,us> prievoles — 
statai komunizmą.

Jei Vyt. Venckaitis iš 
Piktupėnų sovehozo įsipa-

vusi kita medžiaga, tam rei- 
suvaitota.

yra pigesnis ir 
pranašesnis už socialinį —

gydomas ligoninėj, tai vien
gungis nieko negaudavo, o 
jei kas turėjo šeimą, tai jo Į3* sprendžia pats skaityto- 

buvo mokama

visas respuoiiKos
S bet čia pat jis aišku, tėvų, giminių, Kazan- 
lastebėdamas, kad 'Cevas aisKira, Kao įaisKai

seimą. _ buvo mokama puse J- - a~ , “'ir-rtijo, reikalaujamu, už- centre rasite ka
tes pašalpą kūną JIS butų JTS’! daviniu,, orievole. - iau "ų kapines, ir ten ilsisi Lie-
gavęs, jei butų gydęsis na-
muose. šiame atsitikime tė 
vai nebuvo įskaitomi i šei 
mos narius.

Mirties atsitikime — lai
dotuvių išlaidų buvo moka
ma 100 litų.

Jei ligonis susirgęs nėjo į 
darbą tris dienas, tai už tas 
kris dienas pašalpa nebuvo 
i i-mokama.

Kodėl?

Tai buvo lyg kontrolinės 
dienos. Jokiam trumpam 
laikui dėl ligos buvo lengva 
pasiliuosuoti nuo darbo net 
ir nerimtai susirgus. Tatai, 
tokių tridienių ligonių ga- 
ėįo atsirasti daugiau, negu 
reikia. Bet jei tris dienas 
įasirgęs, vėliau gydytojo 

buvo atleidžiamas nuo dar
bo ilgesniam laikui dėl li
gos, tai tada ir tos pirmos 
trys dienos buvo įskaitomos 
ašaipą išmokant.

O ka gaudavo 
nėščios moters?

Nėščios moterys, visai 
nepaisant, ar ištekėjusios 
ar ne, dvi savaites prieš 
gimdymą buvo atleidžiamos

kolchozininkams Pagal radi
ją. kur tik susirenka darbo 
žmonės, tai jie ir kalba su
sijaudinę apie šviesią ateitį.
Girdi, žemdirbių "džiaugs
mui nėra ir ribų...“ O kai 
komunizmo laimėjimas pra
našaujamas taip greitai, tai 
...ir kolchozininkai pasiža
dėję nesigailėti jėgų smar
kiau ir greičiau dirbti... Ly
giai parašus vaizdas ir dar- 

ininkų ir mokslininkų, įvai
rių kultūros darbuotojų 
.arpe.

Tik skubėkit, tik dirbkit, 
ik šlovinkit partiją... Jei 
gresia“ Vakarų agresoriai,

.ai (pradžioje ginklavimosi 
srity... I jau tenka ilginti ir 
•aibo valandų skaičių...

Vėl plepalyoe be galo
(Ei Lietuvoje, lygiai kaip 

:r visoje Sovietų Sąjungoje, 
neriamasi iš kailio, darbi
ninkams. kolchozininkams 
aiškinant partijos programą.
Rugpjūčio 12 d. Vilniuje 
tuo tikslu įvyko platus pro
pagandos darbuotojų pasi
tarimas. Partijos Vilniaus iš darbo, ii joms buvo išmo

kodėl komercinis draudi- daviniu^ prievole. ,«u ,.fvadavimo„ djdvy.

liai: rusai ir lietuviai, kaza
chai. armėnai...

Taigi tautų draugystė 
vyksta žemėje ir po ja... Ki-

ka-d hgoniTka^-saro- lė£' į^endind j»rt^
mis turėjo išlaikyti tam rei- ImL^tiene mas Lietuvos komunistim-
kalui būtiną tarnybą bei pa- &e . ,d 11 Antanaitienę, nes , rusinimo darbas 
dengti ligonių išlaidas už Jl’k sena komunistė po-
gydvmą ligoninėse, sanato- Š’mdminkė... Pagarba ati-
" ’ ir gydytojams. auodama ir, aišku, rusams

, * • i —Vilkiškių sovehozo direk-to, ligonių kasos '. . . “ o .& toriui rusui Bureninui ir Ze-

visomis ke
pi ieš socialinio 

draudimo įgyvendinimą.

mas pnesinasi 
turiomis

Ir tą klausimą sprend- !ieig°j° nupenėti L800 Įdau
žiant, reikia turėti galvoje, ii’J — j>s Jau švytuiys, nes.. 

6 J '““deda įgt
Visi komunistai

BAISIAI GAILA

miesto seki. Griškevičiaus 
teigimu, aiškinimo darbą 
atlieka didžiule agitatorių 
armija. Paaiškėjo, kad vien 
siaulių mieste apie 900 agi
tatorių organizuoja “karš
tus pašnekesius“ su darbi
ninkais partinėse organiza
cijose, pramonės, transpor
to, statybos kolektyvuose. 
Apie partijos programą pa
skaitas skaito ne tik parti
niai darbuotojai, bet įkinky
ti ir inžinieriai, mokytojai, 
gydytojai...

karna pašalpa, taip pat at
sižvelgiant i jų išlaikomos
šeimos skaičių. Nemokamas *
buvimas ligoninėj už vieną 
savaitę ir pašalpa per astuo
nias savaites ir priedo dar 
našalpa per šešias savaites 
vaiko maitinimui, jei motina 
pati jį maitina. Moterims 
gimdyvėms buvo sudarytas 
patarimų centras, kur kiek
viena galėjo ateiti pasitarti

ujose
Be

dar leido spaudą sveikatos 
apsaugos ir jos grūdinimo 
klausimais.. Vasaros metu 
steigė liguistiems ar į liguis
tumą palinkusiems vaikams 
vasaros kolonijas, suaugu
siems poilsio sanatorijas 
ir tt.

Žinoma, ligonių kasų gy
venime pasitaikė visokių 
trūkumų, klaidų, nesklandu
mų ir kitų negerovių. Bet 
kas be jų ?

O kas ligonių kasų 
šeimininkas?

Bet čia netenka išleisti iš 
akių, kad, kaip dalinai ir 
Lietuvoje, taip ir visur kitur, 
kur veikia pilnas socialinis 
draudimas, iigonių kasų tik
rasis šeimininkas yra patys 
apdraustieji ir jų darbda-

Rokas Mizara “Laisvės” 
Nr. 66 lieja ašaras dėl šni-maitkiemio partinio biuro . ~ . , r, , , .

sekretoriui ukrainiečiui Pid-1 V? J 1' . ‘. °.^ęn’Soboleyį- 
kovui. Rusai ir ukrainiečiai ’
pramokę lietuvių kalbos, na, i . , , .
o susirinkimuose skamba !gyvos EalvT kalet,-..T,> 
vienodai ir lietuviu ir rusu u".’.Ja'n ffalla' nes Jls sn,'‘'- 
kalba. Aiškiai klesti tautų '"er ;S'’V,£U 
draugystė... ' i,lal’ be' Rokas nlekada ne’

ciaus uz šnipinėjimą sveti
mai valstybei nuteisima iki

sru-

Kazancevas pabrėžia: so
vietinių tautų šeimoje nesą 
antraeilių tautų, bet... rasų 
tautą vis dėlto tenka vadinti 
vyresniuoju broliu, nes juk 
ji turi revoliucinius nuopel
nus ir ne kas kitas, kaip ji,

Į ra pannlęs nė mažiausio su- 
įsijaudinimo dėl šimtų nu
kankintų nekaltų lietuvių 
Proveniškiliose, Rainiuose ir 
kitur, dėl tūkstančių Sibiro 
katorgoje žuvusių, kurie 
nei Stalinui, nei Nikitai ne-

, .. * • 'snipmejo.parodžiusi karstą patnotiz-; Ai-.,. .. .. .n, , , . i - x- l Koko sirdis summksteia ir ma... Tad kaip suderinti vy- .. .... . . . ' ,* • • u i- i • is ;o akiu asaras rieda, kadaresmojo brolio gerbimą su , ; . • . .
j koks Amerikos priešas pa
kliūva į prilicijos rankas. Jis

ano meto vadistinės Lietu
vos vyriausybės nebuvo sie
kiama galimai daugiau ap-

tada rodo savo “humanišku
mą" ir lieja gaidžio ašaras.

viai. Jie per savo demokra- drausti ligonių kasose, bet 
tiniu būdu rinktus atstovas jų, ligonių kasų. veikimas 
gali ir turi galimybes visus buvo siaurinamas. Kai kurių 
čia pasitaikančius trūkumus, Įstaigų, net įmonių bei šv. Zi- 
nesklandumus pašalinti ar tos tarnaičių draugijos na
šu jais kovoti. Tiesa, Lietu- riai ir narės buvo atleisti iš 
voj paskutiniais metais ligo- ligonių kasų. Tuo būdu ligo
nių kasų savivalda buvo su- nių kasų pajamos mažėjo, 
varžyta ir pilnas socialinis o juo mažiau narių, tuo sun- 
draudimas neišvystytas. Ne- kiau verstis. Toks nors ir so- 
buvo draudimo individualu- cialinis draudimas turi turėti 

nėštumo ar jau gimusio vai- m<> atveju. Tuo būdu ligonių atitinkamą apdraastųjų na- 
ko sveikatos reikalais. Be'kasų veikimas dalinai buvo nų skaičių, kad sėkmingai 
to, toje srityje patyrusi me- apsunkintas. O be to, dar galėtų veikti.
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-Alou, Maiki! Ar

Pasileidau plaoais keliais
(Tęsinys)

(Kelionės įspūdžiai) - |tiem paaiškėjo, kad tai
Už požeminių bunkerių, f“ Sūriausiai j- 

1 ‘ tviruntas pastatas visoje
siaurinėj Amerikoj, čia 
lankytojas gali matyti pir
mojo aukšto langus, geleži
nėm grotom apkaltus ir sto- 
Įromis ąžuolinėmis langinė- 
'mis iš vidaus uždaromus, 

Čia taikos !ku,iose akylės jau-

kitoje įorto pusėje (žiūrint 
nuo vaitų mes visą laiką ei
name ratu dešiniu pakraš
čiu), pačioje paežerėje, vėl 
prieiname anglų statytas 
sunkaus akmeninio mūro 
Karei\ ines, panašias i anks
čiau api asytas.
metu buvę peštiem ieiti ar
keiti kilnojamieji laiptai. I ^'eclus , svlnu , pavaišinti 
Nuo šio pastato iki vadina- N«s «ntn>J® aukšto langai 
mes pi ai tūzų pilies visa pa
ežerė atitverta stora iš kie-

Net savo bendrakeleivių dė
mesį i tai atkreipiau. Visas 
pastatas atremontuotas ir 
stengtasi palikti toki, koks 
buvo prancūzų laikais.

Tuojau už šios pilies pri
einame duonos kepyklos pa
statą, stat tų jau mums pa
žįstamo Erai teis Pcuehot 
1756 ar 1.57 m., su dviem 
kepimo krosnimis, anglų 
kiek praplėstą 1762 m. Už 
kepyklos — karštų šovinių 
baterija, pastatyta ant dide
lės medinės plokštės, užkel-

mo jiusės iki krūtinės, o iš 
ežero — apie 12-15 pėdų 
aukščio akmenine mūro sie
na. Paėję keliolika žingsnių 
šiuo pamūrių, prieiname va
dinamąjį Milleto kryžių, 
Kurio istorija tokia:

dar nepaėmė?
—O kas turėtu mane im

ti?
—Nu, juk tokius dabar 

ima i vaiską. Ar nežinai, 
kad bus vaina? Reikės Ber
lyną ginti nuo ruskių.

—Man, tėve, nesinori ti
kėti, kad dėl Berlyno būtų 
karas.

—Bet ar tu ne* žinai, kad 
Chruščiovas nori ameriko-i 
nūs iš Berlyno išstumti?

—1 ą žino visi, tėve.

Puslapis penkta*

NELAl KTAS SVEČIAS

.«ctGu įsuuoui Airiuos gilusioje) laivo reii-
naują medžioklės namu atidarymo iškilminis, 

i Kurias .,u.o auy'.ęs ir pats gubernatorius. Netikė
tai pasirodė visai nekviestas raganoosis. primindamas, 
kad raistai jam priklauso. Visi didieji svečiai nuo ši
to neprašyto svečio suiipo ant namelio stogo, kol tą
“sveti” kiti išprašė laukan.

:tuvams iškišti ir neprašytus ant minėt.° l»ežerfo 
apt\axos muro. Si baterija 
turėjo saugoti upės žiotis ir 
ežero lak.antę apie fortą 
nuo piieso laivų, cž bateri
jos tuojau karėtų šovinių 
kepykla“ — Hot Shot Fur- 

r.ace — statyta jau ameri
kiečių inžinierių 1839 m., 
kaip dalis forto gynybos į- 
rengimų. Bet iš tikrųjų karš- 

pastatas paverstas muzejum. Įais šoviniais, ypač prieš to 
Pirmame aukšte priekinė- meto medinius laivus, buvo 

je salėje ir ant lentynų išdės- kovojama daug anksčiau,—
tvta ano meto kariu mane- Jar prancūzų laikais.» * * £ 
kenai, uniformų, šautuvų,
pistaletų, kardų, durklų ir Kas tie karšti šūviai ir ko- 
visokių kitokių ginklų pa- kia ta jų kepykla“?— pa
vyzdžiai, jų dalys ir viso- klaus gerbiamas skaitytojas, 
kios ’ kitokios smulkmenos. Nors jau mane bara redak- 
Kitur vėl indėnų rūbų ir vi-torius’ kad tokiom smulkme- 
sokiu rankdarbių pavvzd- nom ^a^a* užtęsiu, bet, sumi- 
žiai. ‘ Kitame mažesniame "ėJus, , karštus būvius ir jų 
kambaryje ant lentynos iš- ^pyklą ir nepaaiškinus, kas 
rikiuoti visokių gamybų šau- Jle t0Kie’ kutų nepilnas v aiz- 
tuvai, lankai ir net jau anks- da? Į°’ aPie.ką. kalbame, 
čiau minėti patrankom už- ^alC1;. kai>l4 innl kl 0:’nl.s 
taisyti grūstuvai. Karininkų Panasl Kluonai kepti, tik lai-
susirinkimų kambaryje, tiks- ta> ne J? k^odas»
liau pasakius — štabo posė- °. griežinių išilginių grotų 
džių kambaryje,- ilgas sta- takias pelenam apačion nu- 
las su anuo metu naudotom k>1 ėti n didesnei traukai 
kėdėm ir paveikslais ant šie- ?au.tL Kūrenantis ir įkaitus 
nų. Už štabo kambario nedi- zailJom

jau be grotų, bet ir ten to
kios pat storos ąžuolinės 
langinės, storais skląsčiais 
užremiamos. lai buvusi vi
sai patikima apsauga nuo 
bet kokio indėnų puolimo. 

Dabar visas šis didžiulis

1689 m. prancūzų kara
liaus paskirtas gubernato
rius markizas de Denoville 
padarė čia pirmuosius įtvir
tinimus ir paliko 100 vyrų 
įgulą. Bet 1687-1688 m. la- 
oai kietą žiemą pakėlė tik 
12 vyrų: visi kiti išmimė nuo 
šalčio, alkio ir ligų. šiom au-

tavęs nes ir be karo kapitalizmas u()m atminti tėvas Piene 
užleisiąs savo vietą komu-Millet 1688 m. didįjį penk- 
mzmui. S tadieni pastatė medinį kiy-

—As mislinu, Maiki, kad J žiu, o jam sunykus, 1926 m. 
tas dubina meluoja. Jeigu . Kolumbo ritieriai (Knights 

of Columbus) pastatė da-jis iš tiki uju nenorėtų vai
nos, tai koKiems galam jisai 
ginkluojasi ir visiems gia- 

ski 'ariančiomis 
Kam jis gąsdina

sina savo 
bombomis? 
svietą? 

—Tėve, mes gyvename 
klastingame pasaulyje, kur 
visada eina žūtbūtinė kova 
už būvi, ir toj kovoj vartoja
mos visokios priemonės:

—0 Vašinktonas, Maiki, Klasta, propaganiia, gąsdini- 
jau šimtą sykių pasakė, kad mas, o dažnai ir ginklo jėga P‘ 
amerikonai is Berlyno nesi- priešui nugalėti. Tokias Paeze,es

oartinį, kurį prez. Calvin 
Coolidge tų pačių metų aktu 
paskelbė tautiniu paminklu 
— national monument. Tai 
į aprastas medinis, tik gana 
aukštas kryžius, kurio pape- 
dėje įmūryta bronzinė pa- 
skyrimo - dedikacijos lenta. 

Paėjus dar keliasdešimt

Bostono Skautų Tėvų Komitetui
Jūs rašote (Keleivio 34 ickai ironija atskiestą — 

Nr), kad mano paskelbtas “Sušaudyti juos!”.
Keleivio 32 N r. skautų tė- šitaip faktam susiklos- 
vų susirinkimo aprašymas čius, aš maniau mums ge- 
tendencingas ir netikslus, riausia apsiriboti tik tėvų 
bet nenurodot, kokios tos susirinkimo iškeltais pagei- 
tendencijos ir netikslumai, davimais, neliečiant pačios 
Aš ten suminėjau, kad da- -kautų organizacijos, ku- 
lies tėvų nenorėta įsileisti, i ios reikalų mes nekompete- 
bet jie pasipriešino ir sugū- ‘ingi tvarkyti, 
žėjo vidun, o jūs rasote— Kad nebūtų bereikalingų
įsiveržė. Esmė ta pati. To- .nekaistų, susirinkimo ei- 
liau aš rašiau: TK pirminin- ga aprašysiu protokolo tvar
kas, suėjusiems tėvams pa

trauks! Nu, tai 
biznį be vainos 

— YVashingtonas 
moka ir kitaip pasakyti.

—O kaip?
—Anądien tenai buvo pa

sakyta aiškiai, kad Berlyną? 
lit rą vertas karo.

________  _______ ka. Kai tamsta pagrasinai
sumetami sviedi-; Įe^sk® •—Suė jot—sėdėkit, susirinkimui ne tik pats su

sunkiomis geležimi ?/ak bulvės, ir
iki raudonumo. Tuo metu , . , , .kSSTSalsS k“X patrankos turi būti nutaiky- verstas atvykus ne Zalgl- Kas, bet net skautų turtą iš- 

kiais skiliais izrlo umba Ru no tunto tėvus palikti sale- kraustyti ant kiemo, nors jis
... 7^' lotiau — naooKie. įkaitus sviediniui. Je tik klausytojų teisėmis, „e tamstos pastogėje su-

zirgsmų kairėn, prieinama dv.auksc.ais.narais ir. zi• Toliau rašote, kad rezoliu- krautas, susirinkimas atsakė 
aminsline lenta, .mūryta ma, kalimų irasats ant sienų. gpatrankos, p vijos pasiūlymai pateikti ke- ;ckiu vieningu ir ryžtingu

giūdamas i vamzdi ir nustu- individualiai, o ma- ilguoju CŪ. . ., kuri tektų

kaitinami ket balso negausit. Jūs rašo- visu TK atsistatydinti, jei 
metu • • pūmininkas buvo pri- tuoj bus pakeistas tuntinin-2 ofno no i__ a.__ x__

mūro viršuje. Tai Pne vienintelio siauro aukš-
tiktai vadinamoji Rush-Bagot tai- tai esančio lango tokie Įrašaikaip šitą priemones vartoja ne tiktai esančio angotoaie n asai miamas jkį ako kam. no

■sus., kąSo rietu Rusija, bet it kitos .?t,klu. P>y'engt.. kad ,a|o h. (|a|. C kemįamas 1K
as. teve, valstybės. Berlyno klausima nome> pasibaigus 1812 m. nauji raštininkai* daugiau apt

jos nori išspręsti derybomis, KarVul *u Anglija, J.A.V. 
nes karo kiekviena jų bijosi; A5llal!'> 3ės \aidu taikos su- 
bet kad derybose galėtų ta -
daugiau išsiderėti, kiekvie
na barškina ginklais ir gąs-

no buvo du tokių tėvų (abu 
nariai i pasiūlyma i net 

aptarti. Vadinasi, ir čia tarp
nerašinėtų. Nepamirštas ir Aplink jį kamšalai pradeda mūsų viskas 100' < sutampa, 
vilkelis duryse. Šalia dabok-svilti. Užtatai aptarnavimas jqs rašote: BSTK repre- 

pasirašė tuometinis j lės — mirtininkų kambarys turi būti labai vikrus. Nieko zentuooja skautų tėvus (ma- 
valstybės sekretorius Ri- --- -- . -• > i - . • * »

niajam kampe prie pat grin- bambikės degtuvas,
Jeigu toks

u prasti kaip visišką nepri
tarimą Tamstoos planams.

i akviestas pasisakyti nau
jasis tuntininkas paaiškino, 
i.ad tuntininko pareigoms 
tamsta jį kvietęs; kad po

chardas Rush, o Anglijos 
— jos atstovas Washingtone—Betgi Amei ika jau nu-i dina karu. 

siuntė kelias rotas vaisko į —Tai tu rokuoji, kad vie- * .n 5"ai *es Bagot. Šia sutar-
Berlyną. O vaisko, Maiki, Itoj vainos bus ugados? kuvo nustatyta siena
niekas nesiunčia ant juoko. —Man taip rodos, tėve,

—Su tiek vaisko“, tėve, nes karo visi bijosi. Anglijos 
Bei lyno neapgintum. i visuomenė karui griežtai

—Nu, tai kam jį tenai piiešinga, todėl ir Anglijos 
valdžia nusistačiusi už dery- 
oas Berlyno klausimui iš
spręsti. Nepritaria kaiui ir 
» rancūzija. O Chruščiovas, 
kad ir gąsdina Vakarus ka
lu, tačiau karo irgi bijosi, 
lis sako, kad klysta Vakaių 
vadai manydami, kad tokia
me kare žūtų keletas milio

siuntė?
—Truputis kareivių buvo

nusiųsta \ akam Berlyno 
gyventojų dvasiai pakelti, 
teve. nes jie buvo labai nu
siminę, kai komunistai pra
dėjo statyti barikadas, visiš
kai at.-kirdami miesto rvtus
nuo vakaių, o Amerika su 
savo sąjungininkais nesiėmė 
jokio veiksmo, tik popieri
nius protestus komunistams 
siuntinėjo. Todėl Berlyno 
vakariečiai pradėjo despe
ratiškai saukti, kad demo
kratines valstybės juos ap
leido. Kad parodytų, jog jie 
nėra apleisti, į \ akam Bcv 
lyną buvo nusiųsta 1,500 
amerikiečių kareivių, ir nu
skridęs tenai Amerikos vice
prezidentas užtikrino vaka
riečius, kad Amerika neap
leis jų. Bet tai nereiškia, tė
ve. kad bus karas.

— Bet kaip bus, Maiki. 
jeigu Chruščiovas pasakys 
amerikonams ’’pašol von“ iš 
Berlyno?

—.lis, tėve, jau seniai to 
reikalauja ir grūmoja savo 
raketomis: bet kai niekas jo 
nenusigąsta, jis vėl įtraukia 
savo ragus ir pradeda kalbė-

įsu Kanada apie 4000 mylių 
pasižadėta ateity ki

su likučiais grandinės dėsi- nedelsiant, pridedamas pne no pabraukta, Tėvas) ir yra trumpo svyravimo sutikės, 
niajam kampe pne pat gnn- bambikės degtuvas, ir... uįpianavęs ūkiniai remti ir bet greitai buvęs iškoman- 
dų, pne kunos būdavęs pn- '>um .Jeigu toks karstas pa<iėti įgyvendinti skautiš- ųiruotas i Kaliforniją ir ry- 
rakintas nusikaltėlis Esą sviedinys pataiko . medinius kas prc„gramas ir 1.1, ir 1.1. f-ys su Bostono skautais lai- 
buvę ir aukai nugalabinti laivo n engimus, ima viską šis jūsų pasiryžimas mane ir kįnaj buvo nutrūkęs. Grį-
irengimai, bet vėliau paša- apie save deginti. Jau minė- 
linti. Antrame aukšte karei- to 1812 m.karo su anglais• ilgio ir

į’usius tarp susitainsių vals-jvir.ės su ilgais narais visu metu iš tik ką aprašytos pi-
lybių bet kuriuos ginčus 
spręsti taikiu būdu. Sutartis 
pasirašyta 1817 m. Ir, kaip 
matome, iki šiol nebuvo pa
žeista.

Prieš šią lentą tako akme
nyje iškaltas atitinkamas 
įrašas (gaila, bet aš jo ne-

nų žmonių. Zutų šimtai mi-. - - ,
lionų. Jis to bijosi. Amerika moJ° kaieivio kapas, 
taip pat bijosi karo. Kad ir ^ar keliasdešimt žings- 
nelabai aiškiai, bet Wa- ilk) PaėK šiuo pamūrių, pri- 
. hingtonas jau pradėjo kol-!e’name prancūzų pilį -— 
bėti apie derybas. Vieni nu-i rhe French Castle. Tai pail-

kitus ski utų tėvus
Vadinasi, 

je jau galime būti 
kad nereikės jėga

oziugma.

pasiemu kareivių guoliui, lies pastogės amerikietė did- 
Buvusi koplyčia su visu al- bobė Fannv Doyle tokiais 
toriumi, klausykla ir visais karštais šoviniais apšaudė 
kitais Įrengimais jau gero- kitoje Niagaros pusėje vadi- 
kai susenusi ir reikalinga namam Jurgio forte (Kito- 
remonto. Visas vidaus įren- je upės pusėje — Kanadoje 
girnas medinis ir gerokai ap- vėl yra panašus foitas, taip 
dėvėtas. Karininkų butai net Pat prancūzų statytas ir 

nusirašiau) čia kovose kri-isu paklotom lovom, meškė- anglų užvaldytas) esančius 
tusiem kariam prisiminti. įnais prie jų, virtuvėmis ir vi- anglus. Dabar lankytojai ga- 
Tai lyg savotiškas nežino- šokiais padargais: puodais, H matyti jos paveikslą tik 

dubeniais, kaušais, žarstek- ką aprašytame muzejuj. 
liais ir tt. Net didelė medinė Dar yra to paties Pouchot 
gelda, gaila — vienas galas1 statytas parakui laikyti san- 
plačiai išsižiojęs nuo serat- dėlis ir keletas kitų pastatų, 
vės, ir niekas nesirūpina ją Vadinamam Istoriniame in-

ileis mažiau kiti dau<riau go keturkampio didelis 2-ju vėl sučiaupti — tarnavusi stitute ant sienos nupieštas 
r ginčas galės būti užbaig- > auk^M sunkios statybos, be šeimoje vaikams praus- didžiulis Niagaros apylinkės 

tas be šaudymo ir bombų jokių puošmenų kareivines ti vonia. Žinoma, išprausus žemėlapis, o ant didžiulio 
-Olrait Maiki o kaio ' Pamenąs balto mūro pasta- vaikus, nekliudė ir kitam ku- stalo negilioje dėžėj — rel- 

lada bus rti Lietuva? *tas- Jis es^s seniausias, did- ””””^irUc
‘ -Jeieu' Berlyno' einčas | svarbiausias ir iš

prancūzųus išspręstas ramiu būdu, !i?,.’e^revo^Hc^V
tai ir Lietuvai bus geriau, 
nes karas būtų iai nelaimė.

—Šįvakar. Maiki, aš su
kalbėsiu rožančių, kad tavo 
žodžiai išsipildytų.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

stačiai ZęS iadęs ant stalo paskyri- 
ateity- mo raštą, bet tunto nustaty- 
rarnus, lU laiku reperėmęs, nes jam 
vidun buvę paaiškinta, kad dar ne- 

veržtis. Čia as sakau BSTK • sutvarkytos knygos. Buvęs
ačiū ir dedu tašką. duotas kitas terminas—lie-

Dabai žodis TK pinuinin- pos 30 d. Išėjęs ir tas, bet ir 
kui. ligi šioi dar neperėmęs. Jam

viskas aišku: sutikimą da- 
Aš rašiau apie BS tėvų vęs, paskyrimą gavęs ir da- 

susirinkimą, kuriame tariau- 1 ar pradedąs organizuoti 
si turįs teisę ir pareigą d a- -labą. ir čia pat perskaito 
lyvauti, o tamsta, p. pirmi- keletą pavardžių, kas ku- 
ninke, man kalbi apie skau- iiom pareigom kviečiamas, 
tų organizacijos į-eikalus. Kviečiamas pasisakyti sena- 
kurie yra už mano galios ir sis tuntininkas. .Jis pareiš- 
valios ribų. Tuo reikalu pla- kia: Atleidimas dar neaiš- 
tų tamstos pranešimą, su sti- kus. Laukiąs papildomų pa
iniais kaitinimais aukštes- aiškinimų. Save laikąs dar 
niem organizacijos pareigu- pareigose . . .
nam, girdėjome tėvų susi- Prasideda 3 valandas tru- 
rinkime. Jis buvo tiek efek- karsti ginčai, iš kurių pa
tingas, kad pirmininkaujan- aiškėja, kad tuntininkas at- 
tis iš susijaudinimo net su- leidžiamas už atsisakymą 
suko: “Taigi ten visi bepro- bendradarbiauti su savo ar
čiai!” O moteriškas balsas timiausiu viršininku—At- 
iš vietos šūkterėjo, tiesa, ge- lanto Raj. Vadeiva. Jis pa- 
_______________ neigia. Bet tuoj atsistoja jo

riam reikalui panaudoti. Kai jefinis. kuriame pavaizduoti 
kuriuose butuose net tabako visi žemės nelygumai: kal- 
lapu gniūžtės kabo palubė- vos, upokšniai, Niagaros upė 
je. Suprask: čia gyveno pyp- ir Ontario ežero kraštas ir 
kius. Didelėje pastogėje vėl tt. Čia rasime ir ano 14 metų 
kelios 6 svarų pajėgumo pa- būgnininko diržo liekanas

Kanadai Gasparo Chausseg- trankos; vėl jau anksčiau ir kitokių smulkmenų. Ant tik nenaikino buvusiųjų sa 
ros de Leiy 1726 m. Kadan J aprašytos šaudymui angos sienos paveikslai taikos su- vo priešininkų liet kokių, 

indėnu žmo- su užvožiamomis iš viršaus tartį pasirašiusiųjų ir kovas pet ir labai nereikšmingų, 
langinėmis, varstomom vii- kovojusių karių. Viduryje porinių žymių, bet nykstan- 
vėmis. Bet ši pastogė, mato- kiemo ant trijų vienodų stie- ėias nuo senatvės stengiasi 
mai, tarnavusi ir kaip pasi- bų kabo šalia viena kitos apsaugoti ir palikti kuo ii-
linksminimų salė, nes grin- tiys vėliavos: amerikiečių, gjau tokiame būvyje, kokia-
dys taip gerai išslidinėtos. anglų ir prancūzų. Kiekvie- me manoma buvus anuo

juos įtikinus, jog kad ir šių dienų lepus šoke- ną rytą nustatytu laiku visos metu.
----  ' jas neatsisakytų jų slidumą pagarbiai pakeliamos ir Tai tiek būtų apie Niaga-

išbandyti. Reikia pastebėti, kiekvieną vakarą nuleidžia- ros fortą,
kad jos visiškai nebraška., mos. Iš viso, amerikiečiai ne Stagrius

laikų senojo Niagaros forto 
pastatas, statytas Liudviko 
XV vyriausiojo inžinieriaus

Lietuviška* angliškas žo

dynas, paruošė Vilius Pete
li apie taikingą sugyvenimą raitig> puslapiai, kaina 
su kapitalistais. Sovietams j
nesą jokio reikalo kariauti, $7.00.

gi apylinkėje 
nių buvo žymi persvara, at
virai kovoti su jais buvo ri
zikinga, tai šio namo staty
bai buvo išgautas jų sutiki
mas. žinoma, apgaulingu 
būdu -
čia bus atliekama mainų 
prekyba. Bet užbaigus staty
bos (laibus, ir vieniem ir ki

tavo narvs ir viešai pareiš
kia: Aš savo ranka rašiau:
nebendradarbiausim. Ka
dangi tunto štabo nariai yra 
tik tuntininko patarėjai, be 
parašo teisės, tai už jų veik- 
mus atsako tuntininkas.

Bet čia ima jį energingai 
ginti BSTK. ypač jo pirmi
ninkas.

. 11 vai. vienas, kitas atsi- 

Nukelta į 7 psU



Puslapis Segas

Čia spausdinama ištrauka iš plačiai pagarsėjusio čekų ■ 
rašytojo Jaroslavo Hašeko satyrinio romano “Šauniojo ka- j 
reivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare." Savo romane 
autorius, satyriko akimis žiūrėdamas, vaizduoja Austrijos- ! 
-Vengrijos imperijos gyvenimą. Tos imperijos ribose iki , 
pirmojo pasaulinio karo pabaigos buvo ir Čekoslovakija. J. ; 
Hašekas gimė 1883 m., mirė 132.3 m. i
Pulkininkas Fridrichas Krausas, turis antrą pavardę 

fon Cilergut,—ją gavo jis pagal dvarą Zalcburge, kuri jo 
pirmtakūnai pragėrė dar aštuonioliktame šimtmety,—bu
vo pagarbos vertas mulkis. Ką nors pasakodamas,—o jis 
kalbėdavo apie paprasčiausius dalykus,—vis klausdavo, 
ar jj supranta, pavyzdžiui: "Štai, ponai, langas. Taigis. 
Ar žinote, kas tai yra langas?” Arba: "Kelias, kurio abie* 
jose pusėse iškasti grioviai, vadinasi plentas. Taigis, po
nai. Ar žinote, kas tai yra griovys? Griovys yra iškasa, 
prie kurios dirba daug žmonių. Tai yra Įdubimas. Taigis. 
Jj kasa su kapliais. Ar žinote, kas tai yra kaplys?”

Jis sirgo manija viską aiškinti ir tai darė su tokiu 
Įkvėpimu, su kokiu išradėjas pasakoja apie savo išradimą.

“Knyga, ponai, yra didelis skaičius ketvirtainiškai 
supiaustytų Įvairaus formato popieriaus lapų, kurie at
spausdinti ir sudėti i krūvą, Įrišti ir suklijuoti klijais. Tai
gis. Ar žinote, ponai, kas tai yra klijus? Klijus—tai lip
dančioji košė.”

Jis buvo toks beviltiškas glušas, ir karininkai iš tolo 
jo lenkdavosi, kad nereikėtų klausytis, jog šaligatvis at
skiria gatvėje važiuojamą kelią ir yra pakeltas panelis 
palei namų fasadą. O namų fasadai—tai dalis, kuri matyti 
iš gatvės ar nuo šaligatvio. Užpakalinės namų dalies nuo 
šaligatvio nematyti, ir tuo mes lengvai galime Įsitikinti, 
nulipę ant grindinio.

Ir jis noriai demonstruodavo šitą bandymą. Tačiau, 
laimė, kad vieną kaitą jis pateko po ratais. Nuo to laiko 
jis dar labiau pakvaišo. Jis sulaikydavo karininkus ir 
leisdavosi su jais i begalines šnektas apie omletus, saulę, 
termometrus, sviestinius pampučius, langus ir apie pašto 
ženklus.

Buvo tikrai keista, kokiu būdu šitas idiotas galėjo,
palyginti, gana greitai iškilti ir naudotis labai Įtakingų Taip, tas garsusis AnglU 
žmonių užtarimu, pavyzdžiui, korpuso generolo, kuris jos valstybininkas yra gavęs 5 
buvo jam palankus, noi’S kariniuose dalykuose jis nič-;^moters pylos.
nieko nenumanė. t . ^nas ^i laik

Per manevrus su savo pulku jis stačiai išdarinėda- suėjo nuo to Įvykio 50 lamentą teg,
4 , ,, v-- i i • i i -i , k j • metu. Tada W. Churchill • būti išrinktos tik seimos sral-vo stebuklus. Niekada niekur laiku nesuskubdavo ir ves

davo pulką kolonomis prieš kulkosvaidžius
metų per manevrus pietinėj Čekijoj 
ratoriui, jis dingo drauge su pulku, atsidūrė Moravijoj ir

quit ministerių pirmininku
.. .... . . . ,. . .. . . Tuo metu moterys Angli-

ten praklaidžiojo keletą dienų manevrams jau pasibai- joje neturėjo lygių su vy- 
gus ir kareiviams išsiskirsčius po kareivines. Laimingai rajs politinių teisių, bet kova 
pasibaigė jam ir tas. dėl jų jau buvo atkakliai ve-

Dėl savo bičiulystės su koi-puso generolu ir kitais ne dama. Sufražistės (moterų 
mažiau kvailais senosios Austrijos pareigūnais, jis gau- sąjūdžio dalyvės) rengdavo 
davo ivairių apdovanojimų ir ordinų, kuriais nepapras-.viešas, demonstracijas. "Vie
tai didžiuodavosi, laikė save geriausiu kariu pasaulyje, :na tokių buvo surengta ir 
geriausiu strategijos teoretiku ir geriausiu karo mokslo 1911 m. rugpiūčio mėnesi 
žinovu prie Pa,'larnent° rūmų. Joje

Per pulko apžiūras jis leisdavosi i šnekas su karei- ^a^'a1v.° “ suf*ažisčių v adė
vais ir amžina! klausinėdavo juos vieno .r to paties: Ko- amerikiečių-An-
dėl armijoj naudojami šautuvai vadinasi manlichenais? :Ra }Įartjn Nevados ir
(Austų armijoj buvo naudojami Manlicherio sistemos!Grace Johnson iš New Yor- 
šautuvai. Red.) įko<

Pulke ji visi pravardžiuodavo Manlicherio puskvailiu. Policija, norėdama de- 
Jis buvo labai kerštingas ir stengdavosi pražudyti tuos monstraciją išvaikyti, nesi- 
karininkus, kurie jam nepatikdavoo, o jeigu kuris nore- ; varžė priemonėmis—buvo 
davo vesti, tai jo raportą jis persiųsdavo i aukštesnę ins- ir sužeistų. Asųuit taip iš- 
tanciją su šlykščiausią charakteristika. ^įganei o, nes\1'yžo Į gat-

Pulkininkui trūko pusės kairiosios ausies, kuria jau- 
nysteje nukirto jo priešininkas dvikovoje įvykusioje , - . viena moteris
konstatavus tiesą, jog Fridrichas Krausas fon Cilergu-1 -am ^jp smarįęįaį sudavė 
tas yra paskutinis kvailys. lietsargiu, kad šis sulūžo.

Išnagrinėję jo dvasinius ypatumus, mes padarytume 
išvadą, kad jie nė kiek nepranašesni už tuos, dėl kurių 
pasipūtėlis Pranas Juozapas Habsburgas išgarsėjo kaip
visiems žinomas idiotas: tokia pati išdriskusi kalba, toks pavartoti, bet buvusi išpro-
pat neišpasakytas naivumas.

Pulkininkas puvo ne tik bukagalvis, bet ir nepapras- ^?ias Jį v^‘aJf. av irn0 
* • „ 11- e u * •• u • d.1 teises, Churchillis tada ne-tai maldingas. Savo bute jis turėjo naminį altorių. Pul-
kininkas dažnai eidavo išpažinties ir komunijos Ignoto 
bažnyčioje, paskelbus karą, uoliai meldėsi už austrų ir 
vokiečių ginklo laimėjimus. Jis krikščionybę suplakda
vo su svajonėmis apie vokiečių hegemoniją. Dievas turėjo 
padėti vokiečiams atimti turtus ir žemę iš nugalėtųjų.

Jis Įsiusdavo, perskaitęs laikraščiuose, jog atveža i 
belaisvių. Sakydavo:

—Kuriems galams juos čia vežioti? Sušaudyti juos 
visus. Jokio pasigailėjimo! Reikia šokti tarp lavonų. Ser
bijoj civilius gyventojus reikia sudeginti ligi paskutinio.

KELEIVI?, SO. BOSTON

VARŽOSI D«L DUKTERS

Kairėj Mary Spindier. kuri persiskyrė jau su antruoju 
vyru. Teismas paliko jai jos dukterį, bet ji dar bylinė
jasi su pirmuoju vyru Botkin dėl 7 metu dukters. M. 
Spindier teisme apalpo pamačiusi, kad jos duktė sti
priai apkabino savo pamotę Lory Botkin (dešinėj).

MEILĖS SVAJA

Kasdien einu pro tavo langą,
Bijau pažvelgti, pažiūrėti 
Ir sutrugdyti miegą brangų,
Sapnais svajingais užkerėtą.
Pramintas mano vieno takas, 
Kiekvienas žinomas man vingis, 
Tave kad rasčiau ir apakęs, 
Lankyčiau kad ir žemei dingęs.
Pavirsčiau žiedu aš radastų, 
Nemiršėlės pavirsčiau puokšte, 
Jeigu kančia tave pakąstų,
Pašauk i savo svajų bokštus.

Juozas Mikuckis

RUOŠKIMĖS RUDENIUI

Nebetodi ir niūrios, lietin
gus rudens dienos, Mes, mo
tei \ s. ir tokiomis dienomis 
norime būti gražiai apsivil
kusius, kad galėtume pat
raukliai atrodyti. O kaip 
čia gražiai atrodysi sušla
pusiais drabužiais?

Dabar šito rūpesčio nebė
ra. kai galime dėvėti Dol- 
phin lietpalčius, apsiaustus, 
kepures. Jų pavyzdžius ma
tome nuotraukose. Kokie 
jie gražūs, patogūs, madin
gi. štai suaugusi moteris 
dėvi išmargintą lietpalti ir 
pritaikytą skrybėlę. Jų yra 

"i

KAI MOTERIS SUMUŠĖ neto nariu, gavo dalyvauti, - - - . --------- i
WIN2>I<JN LMUKtntLL} ruošiant įstatymo sumany

mą moterų balsavimo teises 
sulyginti su vyrų. Tas Įstaty
mas buvo priimtas 1918 m.; 

i teisybė, jis dar nebuvo toks.

fo

vų. kiekviena gali pasirinkti 
pagal savo skoni. Ir kas 

iš-

j

i
kokio moterys norėjo—i par- .. . .
lamentą tegalėjo rinkli ir v!sokl1* rast* V13okn» sPal’

.... , buvo Anglijoos vidaus rei- vos ir ne jaunesnės kaip 30 ' & , , , .< ,. ..osvaidzins. Pnes keletą kalų min?tjriu, 0 H Ag. m. Tik po 10 metų Anglijos £
ijoj, dalyvaujant impe- uj^ ministerių pirmininku, moterų balsavimo teisė bu- ... *. ..moterų 

vo sulyginta su vyi-ų.
O. I.

10 ĮSAKYMŲ ILGIAU 
_ GYVENTI

Parlamente Churchill ga
vo teisintis, jis teisino poli
ciją, kad ji nenorėjusi jėgos

vokuota. Kad moterys gaus

tikėjo, o po kelerių metų, ka-

1. Galvok kaip jaunas. 
Gyvenk dabartimi, planuok 
ateičiai. Domėkis einamai
siais reikalais, bet veik pa
gal savo amžių.

2. Neskubėk, nebėgiok be 
reikalo. Tvarkyk savo gyve
nimą taip, kad jūsų jėgos 
būtų taupomos.

3. Venk nuovargio. Pail
sėk, jei pavargai. Niekados 
neversk savęs išsisemti. 
Nuolatinis nuovargis pagrei-. 
tina senatvę.

4. Mokykis ilsėtis. Nebūk 
susirūpinęs, saugokis žaloti 
savo kūną ir nervus.

5. Varžyk savo jausmus. 
Nenustok ūpo ir dėl mažmo
žių nesijaudink. Mokykis 
būti ramus ir pakantus.

6. Stiprink kantrumą. Mo
kykis laukti, žiūrėk i gyve
nimą iš tolo. Tada rūpes
čiai ir nepasisekimai nepa
keis jūsų pažiūros.

7. Vystyk susidomėjimą

nylio medžiagos, antroji— 
rayono.

O ar nepaiks moksleivei

toks naujoviškas, stiprus ir 
modernus lietpaltis?

da jis 1916 m. tapo Lloyd platesniais dalykais. Junkis 
George vadovaujamo kabi- į veiklą, kuri nėra susijusi

Vaikus išsmaigstvti durtuvais.
Beje, jis nebuvo blogesnis už vokiečių poetą Firor-

tą, karo metu savo eilėraščiuose raginusį vokiečius neap
kęsti ir šaltakraujiškai žudyti milionus prancūzų velnių: 

Lai aukščiau už kalnus, ligi debesų
Iškyla krūvos kaulų ir svylančios mėsos.

(Bus daugiau)

>7 53. Rugpjūčio Bo. 196) 

erai NAUJAUSIOS KNYGOSsu jūsų kasdieniniu darbu. į Ir ta maža mergaitė _
8. Lavink savy saikumą. jausis ir giažiai atrodys lie- 

Bet koks perteklius išmuša tingą dieną apsivilkusi to
ls pusiausvyros ir naikina kiu apsiaustu
tikraji džiaugsmą.

9. Stebėk pavojaus signa
lus.' Chroniškas skausmas, 
blogas virškinimas, nemi
ga. galvos skaudėjimas, 
nuovargis yra ženklai, kad 
įeikia kreiptis i daktarą.

10. Sek savo svori. Taukų 
susikaupimas yra sunkumas 
vh-am kūnui, o ypač širdžiai.
Tai kenkia jūsų sveikatai.

Tokie lietpalčiai ir apsiau
stai yra geri ne tik nuo lie
taus apsisaugoti, bet ir pa
kankamai siiii, ir nebran-
gus.

Pirmiausiai saugokis viso 
to, kas sukelia tavyje pavydą.

Pitagoras

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

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

TREJOS DEVYNERIOS, 
d r. S. Aliūr.o 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
TŪZŲ KLUBAS. Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................. $3.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Vyresniųjų atžvilgiu reik lai
kytis kaip ir prie ugnies: ne
būti per arti — apdegsi, nebū- 

I ti per toli — sušalsi.
Diogenas
* * *

: Ar Taip asilui dėsi kepurę,
ar kitaip - vis tiek ausys matyt.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

1905 METAI. Kipro B'eli-Jo atsimi
nimų antroji dalis. 592 puslaniai. 
Kaina ........................................ $6.00

ŽVILGSNIS 1 PRAEIT). K. žu. o į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ........................................ $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Aniceta- Simutis, daugy
bė žinių lietuvių j- anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 daine? sų gaidomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim. 
butienė. J. Gimbutas J. Lingis, J. 
Balys ;r J. Žilevičius, 326 csL. 
kaina ........................................ $5.00.

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ............... . '5 Cnt.

LIETUVA _ BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek- 
vieaa proga, gražiais kietai? vir

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

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

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

ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.54

__ 1—___ pareuo,_  ____
meaėa santvai ka ir k odėj

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
: UO-
dar}'■

kei^s. Kaina ........................ 25 Ct.
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati

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

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
ne apysaka, laimėjusi Ncbeiio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metų 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,

MARLBOROUGF/S LTTHUANIANI ka:,,a ........................................... 50 Ct
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge- LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
ra? vadovėli'; lietuvių kalbos mo
kytis arkliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1.25

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

NEMUNO SCNCS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dali? 380 
psl. Kaina.................................$3.00.

1EMUN0 SCNCi Andriau' Value- 
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.09

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų pletoiimc?: pagrin
dai. Pauliu? Galaun5. didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš 'sietu
vos ir iš Amerikos lietuviu Ųyve- 
nimo. 178 psl., kaina .......... $2.00

TIKRA TEISYBĖ APTE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistu diktatū
ra faktų šviesoje. Trum pa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina .................................. 50 Cnt.

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

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

MTL2TNO PAUNKSMfi. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.....................................$2.50

KŲDfiL AS NETIKTU ) DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ...........................20 Cnt.

ALTORIŲ SESfiLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasari? išsiža
dėjo kunigystė* dė, moterystei* 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina .................................. $6.00

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

Jas galite gaut! ir Kelei
vio administiacijoje:

636 Broadvray,
So. Boaton 27, Maaa.

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

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

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

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina ...........................$2.54

7. KTSS 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 ........... $4.04

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

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

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

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

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

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

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

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki I.ietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psg geras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 

OS B Broadvaz ------1—
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Alpių papėdėj
čių ir, jeigu galima, pusry
čiams litrų pieno. Pasisa
kėm, jog mes čia esame nu
matę po tuos dangų remian
čius kalnus laipioti ir nore-j 
tume gauti smulkesni kalnų

VIETINES ŽINIOS

Tuščio* pastangos
Belgijoje turistinės agen-. —Dar 6 km. iki mūsų pa-

tūros, jūrų ir oro laivynų sirinktos vietovės,— paklau- 
bendrovės smarkiai rėkia- 'stas atsakė su trumpom odi-'žemėlapi, nes mūsiskis tam

Maj. E. Ketvirti* svarbioje 
konferencijoje

mų, kaip BSTK rašo, susi- KNYGOS JAUNIMUI
rinkimas nesvarstė ir ne jau- --------
nimas karščiavosi, o žilagal- Jei jaunas nepamėgs 
viai seniai; kitas baltutis, knygos, jis jos neskaitys ir 
kaip pavasarį žydinti obe-! uaugęs. Todėl tėvai turi 
lėlė. parūpinti vaikams ko dau-

Anoje korespondencijoje iau lietuviškų knygų. Pirk- 
šiuos įvykius pavadinau tra- darni vaikams dovanas, vi- 
gikomedija, o pirmininko suomet atsiminkite knygą ir 
pasielgimą naujo tuntininko tą dovanokite. Keleivio ad- 
atžvilgiu—pasukimu vairo ministracijoje galite gauti 
atgal. Gal terminai ir nevy- šias jaunimui tinkamas kny- 
kę,—aš jų ir pats negiriu, Sas:
bet greitomis tinkamesnių DAIGELIAI, parašė J. Narūne, 
nesuradau. O pagaliau kaip antra laida, gražūs eilėraš- 
gi tiksliau nusakyti žmogaus
pasielgimą, kuris čia kvie-į 
čia, čia grasinimais kelią už- į 
stoja.

Nei tada nei dabar pavar
džių neminėjau, asmenų ne
niekinau, o tik jų darbus 
peikiau. Prisidengiau slapy
vardžiu ne iš baimės,-o ne
norėdamas vesti beprasmių 
mėnesius trunkančių dery
bų, kurios reikalus tik la
biau suvelia, o jokios nau
dos neduoda. Čia aprašytas i DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
susirinkimas šią mano ir pysakaitės vaikams, 34 psl.,
daugelio kitų tėvų nuomonę kaina ...................... *100
labai ryškiai patvirtina. Vie- Pakaibinkim draugu>, p*, 
nas kalbėtojų, primininko žį,tomu, ir

Bostono Jonas Storasis 
įsikando Lietuvos stilizuo- Žinomas verslininkas Ed- 
tą Vytį, kaip katė pūslę: nė- mundas Ketvirtis, kuris yra
ra beveik sekmadienio, kad oro pajėgų rezervo majoras,

mus, o paskui i apavą ir pa-j jis apie tai nekalbėtų savo praeitą šeštadienį dalyvavo
kratė galvą. Ji nesiliauja i; radijo programoje. Pasku- \Vest Point karo akademi-
mus žiūrėjus. Jai Įtikinti pa- • tiniuoju metu jam jau už- joj Pii-mosios oro pajėgų rė

mė. Laivu plaukiant gautų žiuodami. Stiebias jie įauk-Įroc^m i1 mūsų is anksto ‘kliuvo ne tik Bostone esan- zervo srities (Apima A. An-
3 savaičių atostogų nepa-'štybes iki debesų, o jų čia įpirktus batus Alpine shoes tieji stilizuoti Vyčiai, bet ir gliją, Nevv Yorko ir Nevv
kaks, o lėktuvu skrendant, daug, ir mums sukelia nėra- su gerai žinomu firmos ženk-

muoja, kad europiečiai va 
žiuotų Amerikos pamatyti.

nėm kelnėm bavaras: —čia n^ra tinkamas. Ji tik pažlu
gtai sustoja autobusas,—dar

Tik $10 dienai valgis ir paaiškino atgal sugiįžęs. 
viešbutis. Bet...tai ne mūsų Tik dabar išvydome kal- 
kišenei, mes ten nevažiuosi- rus milžinus, autobusu va-

rėjo žraira akim pirma į

vien bilietas brangiau kai- mumų, — debesys reiškia 
nuos, negu kitur visos atos- lietų. Ne, lietaus mums ne- 
togos. i reikia, užtektinai lietaus tu- K110.!3-

Todėl, kaip ir kiekvienais
metais, rausiames po tuns-

lu. Tarytum užkerėta, ji vis 
stovi prieš mus ir galvą lin-

rėjome būdami ir namie. Į _Vakar,— pagaliau pra- 
Saul’ės, aukštų kalnų ieško- bilo į mus susijaudinus ba

vare,— nuo šito kalno dutinių reklamų puslapius, 2-3 darni,mes čia atvažiavome: 
mėnesius prieš atostogas lietaus — ne, mes jį prakei- 
kasdien keliaujame vis į kiame.
naujas vietoves, bet ir pas- —Šie steigen hier aus,— 
kutinę savaitę vis dar neran- bavariška tarme pasakė val
di vietos pagal savo norą. luctojas. Išlipome. Paga- 
Taip buvo ir šiemet. Tris lau, mes gi temokėjome tik 
dienas prieš išvažiav imą dar iki Greinau.
nežinojome, kurion pašau- Butą būtinai turime susi- 
lio dalin ar kurin kraštan rast pas bavarą ūkininką, tai 
■vyksime. mes, jau namie būdami, esa-

Pagaliau mano žmona sa- me nutarę, kad Alpių kar-

jaunuoliai nukrito i prarają 
ir negyvai užsimušė.

Kokia ji keista, negi mes 
čia gyvybės prarasti atva
žiavom. Pažiūrėjom į čia 
pat riogsantį kalną, besidrie
kiantį kaip slibiną su aštria 

'ketera. Žmoną šiurpas nu
kratė, aš tai pastebėjau: jos

Vytis, puošęs Dainų šventės Jersey valstijas) konfferen- 
estiadą. ei joj, kurią sušaukė naujasis

‘•Dirva” rugpiūčio 21 d. viršininkas brig. generolas 
mėgina Jonui paaiškinti, Willis. Konferenccijoj daly- 
kad Nepriklausomoj Lietu- vavo ir maj. E. Ketvirtis, 
voj nebuvo įstatymo, kuris kaip Bostono “8310 Air 
smulkiai aptartų, koks turi Force Reeovery Group” in- 
būti Lietuvos valstybės žen- • formacijos vedėjas, 
klas, kad buvo vartojami net
keli stilizuoti Vyčiai, kad 
toks stilizuotas Vytis buvo 
net Vytauto Didžiojo ant-

Svečiai pa* Oną Palby

Pas mūsų laikraščio skai-
spauduo^ kad“ir kitų' vais- ĮiomU die.

mis atvyko malonus svečiai,tybių herbai yra mažiau ar

čiai, daugybė iliustracijų, 55 
psl., kaina $1.30.

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

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ............................. $2.o0

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu
do Dovydėno apysaka. 168 psl., 
kaina ....................................... $2.00

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

ko man džiaugdamasi, kad 
ji surado gražią vietovę: 
Greinau. Greinau, girdi, yra

ves su skambalais po kaklu 
iš arti matytume.

daugiau stilizuoti (juk nėra Jos tunus, Pranas Jason is 
dvigalvio aro, koks buvo ^Angeles, Ca rf su zmo-

^ro*V7dd“ak&: Rusij°s ženkle, arba toki° “ tnmiS a-*EUC1Kt akys pastno, n veidas is-,. i nus Pranas dirba lėktuvų
blyško. ”Mein lieber Gott",’ I dirbtuvėje, o dabar dirbtuvė

,.„i C,, no - Bet jį siunčia i Connecticut vai-
redakejos pastangos. Tarn ?*» specializuotis savo dar-

bavare pati sau po nosimi 
suniurnėjo ir išėjo.

. - v • r v -v ai ’ kai*tą buto ieškos mano j Rytas nieko gero nežadė- reįkaĮa< vra
mažas kaimelis kažkur Al- žmona, nes mano surasti bu- jo žemi debesys paslėpė ’. - t . . - to jis vėl grįš į dirbtuvę Ka-
pių papėdėj ir ideali vieta tai visuomet jos skoniui tu- nj|kas kalnu viršūnes su įk-.ntaS’ meko nepadėjo.

! Nieko nepndės ir p&skuti*

ais- bo srityj vienus metus, o po

mums a’oiems: man reikalin- rėjo trūkimų. Susitarėm, 
gam poilsio — ramu, o jai kad aš lauksiu čia, alų sriūb-

sniego kuokštėmis, ir be ba-
gan, po,Bau - .amu, o ja. ąan as ,anas,u v.a, a.ų s.,uu- va,.{- Į)erspėjim0 Supratom
daug miškų, gėlėtų pievų ir ciodamas, iki ji sugils butą j kajnus ejtį taį aa-! , J.° Pauiouzrno iroaymo, 
* padanges besistiebiančių suradus. I, - t o kaip jis tą padarys be ku-
kalnų, žodžiu sakant, rojaus Jau antra valanda, kaip 

aš sėdžiu su puslitriu alaus,
lo ieškoti. kaip jis tą padaiys 

i meliuko ant kuolo” ir be pa-
Pasirodo, ne mes vieni ten

* * ♦ o žmonos vis dar nėra. Ne-; buvome iipsistoję. \ ėliau su-
Traukinys bėga pro nau- žinau, kelintą alaus puodelį I žinojom, kad ten nakvoja 

jai atstatytus Vokietijos buvau besriaubiąs, kai žmo- dar lą asmenų. Patys šeimi- 
miestus ir naujutelaičius na grįžo. Grįžo, kaip žemę ninkai miega ant šieno : yisi 
fabrikus: karo bombardavi- pardavus. Visur pilna turis- kambariai pilni svečių . 
mų beveik nė ženklo. tų, ir niekur jokio kambario Bevaikščiodamas po kie-

Miunchene, persėdę į kitą nebegalima gauti. Pavargu- Paste^Jau automobilį 
traukinį, važiuojame toliau: ;=i, sako, ir galvą skauda. 51 0 . .
abu be žado— kalnų kaip Noriu isiūlvti koniako. ?e" Būtinai turiu sužinoti, Į Komisijai, ją tvarkyti buvo

žeme.

lifomijoj. 
Mrs. Ona Palby gyvena

profesinis kolega, susirinki
me pareiškė: Buvau pirmi
ninku, bet mes problemų ne
turėjome. Nesikišo jis į kitų, 
o kiti į jo reikalus. Buvo ir 
taika ir dama. Tikėtina, kad

Dorchestery, Kenberma Rd. įr šis T K gris į savo vagą.
Tėvas

našių pigių argumentų? , 
Atimk iš Jono “kumeliu

ką” ir jo afišuojamą parapi-
jiškumą ir kas iš jo beliks?

Gražina City Point pajūrį

Castle Island iki šiol pri- 
\olga“. Jis sudomino ma-'klausė Federalinei Istorijos

įsiūlyti konjako, , .. ... .
nebūta, nors jau geras pus- kratosi: jai skonis nepatin- Jls Plaušo. Is seimi- 
valandis kaip traukinys le- kas. Alaus irgi kratosi: gir- mnRes patyriau Kaa čia 
kia. Tikriausiai būsime ne į di, iš tokių didelių bavarų at°st°gaująs daktaras įs ly
tą traukinį įsėdę... Pasižiūri- puodelių jai neskanu gerti, °kietijos, jo esąs irtas
me viens į kitą ir vėl akis c be to, žmonės juoksis. Ne- a „mo .. . . _
Įbedame į pro šalį lekiančius būtų moteris! Pusryčius žmona nutaie
laukus, pievas ir šen bei ten Didžiausias kaltininkas li-ivaP'tl ^ai^e’ P®Jangu tarp 
susibūrusias eglaites. kau aš. Kodėl aš iš anksto n kinti turisto

Pasirodo nereikia pergreit neparašiau į butų agentūrą
nusiminti: bilietų tikrintojas ir kambario neužsakiau. Ne
muš nuramino — esame ge- gi verta ginčytis: pažadėjau 
rame traukiny, o dėl kalnų šiuo reikalu ateity iš anksto 
turėtume nesijaudinti. Iš pasirūpinti...
tiesų, ten toli pasirodė mėly- Vienintelė viltis mums 
ni iškilimai — reiškia, esam butą gauti beliko vienoje to-
netoli Alpių. Dar truputėlį Ii nuo visų kitų namų sto-j vištų ir aplinkui besi 
kantrybės turime turėti: kai vinčioje "bakūžėje“. Taip,! čių karvių.. Koks didelis 
tunelį pervažiuosime, jau jie turi kambarį, bet tik vie-'skirtumas tarp triukšmingo 
būsime kalnuose... Paten- nam asmeniui. Bėdos verčia-į miesto ir viešpataujančios, įrengtos teniso ir krepšinio 
kinti stebime pro šalį slen- mi, sutikom pasilikti, taip Į tylos Bavarijos ūkininko ;aikštelės, visas paplūdimys 
kančią kalnuotą gamtą ir ti- jau blogai nėra. Langu kieme! bus užpiltas iš jūros atvežtu

pavesta miesto parkų sky
riui. Dabar ji perduota Me
tropolitan District Commis
sion, kuri, nėra abejonės, ją 
tinkamiau tvarkys.

Yra pamoštas planas, ku
ris numato ne tik Castle Is- 
Lnd, bet ir Marine Park ir 
prie jų esantį paplūdimį žy- 

silaukiame "svečių“—žvirb- miai pagražinti, patobulinti, 
lių ir vištų. Bus pastatytas tiltas, kuris

Mūsų pavyzdžiu pasekė ■ suJun&s supDtą jūroje kelią 
ir kiti turistai. Netrukus h-,sti Castle Island ir tuo būdu 
vėlyvosios varnelės pusry- ilgesnė kaip 2 mylių 
čiavo tarp gėlių, žvirblių, krantinė pasivaikščioti.

Greta buvusio akvariumo 
bus Įrengta beibolo aikštė. 
Dabartinėje čiuožykloje bus

įganan-

Selevončikų sukakti* I

Rugsėjo 2 d. 5 vai. popiet 
Stepono Dariaus posto salė
je (168 H St.) rengiamas 
pokylis Magdalenai ir Vla
dui Selevončikams jų vedy-! 
binio gyvenimo 25 m. su
kakties proga pagerbti.

Nauja šeima
Praeitą sekmadienį Lore

ta Leščinskaitė ištekėjo už 
Juoseph Caspero. Vestuvinė 
puota buvo Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Laimės 
jaunavedžiams!

E. Ketvirtis legiono 
vadovybėje

Edmundas Ketvirtis iš
rinktas Amerikos Legiono 
Suffolk apskr. direktorių. Iš 
lietuvių jis yra pirmas, kuris 
pateko į tos organizacijos 
tokią aukštą vietą.

Apskrityje yra 60 postų, 
kuriems priklauso apie 12 
tūkstančių narių.

BOSTONO SKAUTŲ
TĖVŲ KOMITETUI

IEŠKO SEIMININKĖS
Reikalinga šeimininkė apie "0 metų. 
pirmeivė, nerūkanti ir negerianti, aš 
irgi nerūkau ir negeriu. Ne vedybų 
tiksiu. Prašom rašyti:

Mr. Anthony
33 School St.. Hanover. Mass.

COSMOS TRAVEL BUREAU 

Skelbia
1961 m. EKSKURSIJĄ 

Į LIETUVĄ J 
apžiūrėk miestus— J 
Aplankyk gimines *

Specialinės grupines kelionės*
ruošiamos lėktuvais ar laivais* *

Vietą skaičius ribotas }
REIKIA Rezervuotis Iš ANKSTO* 

*

kyti “Keleivį?* Šiemet kai
na dar tik $4.00 metams.

DĖMESIO LIETUVIAMS 
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavi
mu tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą; kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
yra, kur jis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

(Mes taip pat padedam atke-*
*liauti jūsų giminėm iš USSR* 
*--------------------------------------*
« SMULKESNIU ir PILNESNIU * 
« INFORMACIJŲ 5

rašykite ar skambinkite » 
COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine * 

45 We«t 45th Street *
New York 36. N Y. »
Tel. Orele 5-7711

♦SENIAUSIAS ir LABIAUSIAI 2 
PATIKIMAS kelionių biuras * 

■TifWWTTrrmnnrrrvT»

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimine* iš 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 8-2868

piškus Bavarijos namukus, daug, visur aplinkui kalnai, 
Kalnų visur pilna, bet ne čia pat su įvairaus dydžio 

tokie aukšti, kaip mes įsi- skambalais ant kaklų ganosi 
vaizdavome. Mes gi ir batus karvės. Mūsų svajotą vietą 
nusipirkome po aukštus kai- tikrai radome, nors ir daug
nus laipioti, kur jų tarpek- laiko reikėjo ieškoti, 
liuos prasideda srauniai te- Dar nespėjus nė atsikvėp- 
kantys upeliai — upių pra- ti, šeimininkė atėjo paklaus- 
džios. Iki šiol to visko nei ti, kaip ir kur mes norėtume 
matyti nei regėti., o žemėla- pietus valgyti. Vakarienė 
py juk aiškiai pažymėta, jog duodama, kai darbininkai iš 
štai prie Farchant raitosi' laukų grįžta. Kaip ji nuste- 
upė, kaip didžiulė gyvatė, bo, kada mes pareiškėm, jog 
Tur būt,išdžiūvo, guodžiasi vien tik miegosime ir tepa- 
mano žmona. geidaujame vien tik pusry-

„ . lA , gražių smėliu, žodžiu, nori-Oras nesaltas, nors dan- ma šjų g Bostono k 
gus debesuotas. Sėdžiu po pa(jarytį
obelimi ir skaitau Dosto-i

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So. Boaton 27, Maaa.

jevskio ’Tdijotą“. Skaitau ir 
negaliu suprasti to kuni
gaikščio geraširdingumo, 
kaip jis visiems padeda iš 
jo tariamų prietelių nemalo
nių darbų išbristi. Žmona 

i ateina ir šaukia mane, ten 
esama lietuvių, sako ji man.

Ak, mūsų lietuvių visur 
sutinkama: Madride, Bar- 
celonoj. Tanžyre ir Caza- 
blankoj, Italijos Revieroj, o 
čia Vokietijoj nebestebėti- 
na. Daugelis jų čia kaulus 
paliko už III-jį Reichą, dau
gelis mūsų tautiečių, netekę 
sveikatos, neteko ir vilties iš
vykti į užjūrius.

Anykštėną*
(Bus daugiau)

visais požiūriais 
patrauklia poilsio vieta.

Nemalonumai ugniagesių 
viršininkui

(Atkelta iš 5-o psl.) 
stoja ir išeina. Ryt darbo 
diena. Atsistoja tamstos, p. 
pirmininke, profesinis kole
ga ir nuoširdžiai prašo tėvus 

l pasilikti, nesiskirstyti, o aiš
kintis, kalbėti, kol bus su
rastas visiems priimtinasBostono finansų komisi- ,. m j — i ja. kurios priešaky dabar *Pren<l!!?as-.T^.?. 

stovi Brooke, iškėlė viešu- ini^ el pakyla 
ir po

skautas
trumposmon, kad ugniagesių virsi- # .

ninkas O’Banion nesugebė- i^ngos parcskia- Tuntinin-
jo savo tarnybinių pareigų i *man av® ^ai .

. , . J i .. žodi, kad po stovyklos pasi-atskirti nuo savo privatinio { „1 . . j. .. ,
biznio. ;trauks- ,kl s‘o1

Jis gaisro pavojaus apara- vlsįda .As
s mokvklose irenrti atida- kad 1?la,!t^ ,r daįar'

Susirinkimui tai buvo PA-tus mokyklose įrengti atida 
vė firmai, kurioje ir pats da
lyvavo.

Finansų komisijos pirmi-
ŽADĖTOJI ŽEMĖ: nepra
ėjo nė 5 minutės ir susirinki

A. Nyka-Niliūna* Bostone

Pereitą savaitę Bostone 
viešėjo poetas Alf. Nyka-Ni- 
liūnas, kuris šiuo metu ato
stogauja.

Jis buvo apsistojęs pas dr. 
J. Gimių. Bostone būda
mas aplankė dar ir keletą 
kitų savo bičiulių.

ninkas Brooke reitelauja mas bu,v0,re2°l!u'1' 
0’Banioną atleisti. Majoras ’ ja—palaukti. Tada atsisto- 
paskyrė vieša apklausinėji-P3 P“skutm‘a kartojas,- 
U (hearingą), po kurio bus J?1™9' ^kstaa skautas vy- 

v \ tlg ir pazena tėvams sitokj
epitetą: Ponai, jūs riejotėssprendžiamas u g n įagesių 

viršininko likimas.

Sirgo A. Kriščiūną*

Studentui Algimantui Kri-!“:.

3 vai. ir sprendimo nesura 
dote. Jus išgelbėjo žmogus, 

(kurio net įsileisti nenorėjo-

šciūnui Camey ligoninėj pa
daryta apendicito operaci
ja. Ligonis sveiksta namie. 
Linkime greičiau sustiprėti.

tais, bet jau pakilesne nuo
taika mažomis grupėmis su 
stoję tėvai dalinosi nuomo
nėmis. Jokių ūkinių klausi-

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVIČTAUS atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pasaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm., lietuviu gyvenimas po 
rusu 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. PLESKEVIČIUS. 193 East Ave.. No. Hamilton. Ont.. Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsius tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
Mooooeooooeoooooosooosoguoaeoooeeeoeoooeeeeeooeaeer

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviikam daroui, audėja 

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IF’ >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 deėimėiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atai-
čiaL

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus Iki 
gilios senatvės.

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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
"307 West30th Street, New York 1, N. Y.

t.« f
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Ne tryninaosi, bet tarimosi Senatorius Povvers gavo 
----------- Goldfine $11,900

Pereitame numery’ 8 psl. --------

Lituanistinė mokykla vėl 
pradės veikti

Baltija prie Atlanto

is

So. Bostono šv. Petro pa
rapijos klelx>nas prel. Pr. 
v n mauskis, giliai suprasda
mas lietuvišKo auklėjimo, 
moky mo ir aplamai lietuvy
bės išlaikymo problemas, 
nebodamas pas įtaikančių 
sunkumų ir materialinių

straipsnelio “Naujas Bosto- T.k da ar išėjo viešumon, nuostolių, ir šiemet Bostono 
no 'Zalgiiio Tunto tuntinin- kad senato pirmininkas, šen. lituanistinei mokyklai leido 
kas ' piima jame sakinyje iš- >onn E. Pouers 1955 metais, naudotis parapijos mokyk- 
sį ausdinta “Po trijų mene- aatia jis buvo kandidatas i ios patalpomis.
ių svarstymo ir trynimosi’ ; tieste no majorus, rinkimų Nauji mokslo metai prasi- 

rajui gavo is pramonininko dės šeštadieni, rugsėjo 
Bernardo Geidime, šiuo me- 16 d. 9 vai. ryto. Tą dieną * 
tu sėdinčio kalėjime už mo- uus pamaldos, mokslo pra- 

i Kesčių sukčiavimą. $11,900. džios aktas,, mokinių regis-1 
r o vers sako, kad ta su- tracija, egzaminai, pataisos, 

.na buvo pasiųsta tiesiogi- darbų patikrinimai ir moky
mai skeloimų agentui, kad toju posėdis.
Joidiine nepiašė jo jokios Lituanistikos pamokos 
aslaugos, kad jis yra jo la- bus. kaip ir visada, šeštadie- 

oai geras draugas ir garbin- niais nuo 9 vai. ryto iki 1
gas žmogus. vai. po pietų.

. . ., o turėjo būti Po trijų 
mėnesių .svarstymo ir tan
iuos..”

L'z klaida atsiprašome.

i.. Mockus išvyksta 
mokytojauti

Kazys Mockus nuo pava
sario ėjo \ LIKo reikalų 
vedėjo pareigas, bet iš jų 
nuo rugsėjo 1 d. pasitraukia, 
nes gavo vietą valdir.ėj auk
štesniojoj mokykloj—O n te
ma Central Schooi, Boice 
\ ille, netoli Kinston, N, Y.

Ir Hynes siūlė $5,000 T. Babuškinaitės Baleto 
studija

Dabar paaiškėjo, kad B. 
Goldfine siūles $5.000 ir bu- Po vasaros atostogų T. 

Linkime jam sėkmės nau- vusiam Bostono majorui J. Babuškinaitės - Vasiliaus- 
jose pareigose. & Hynes, bet jau po rinki- kienės vedama Baleto stu-

mų. Hynes jų nepriėmęs. dija rugsėjo 6 d. vėl prade
da naują sezoną.

Studijos adresas:
Nelaimė ištiko 

Vilėniškį ir Ausiejų
SLA ir lietuvvbė 126

SLA 328 kuopa, norėda- Massachusetts  ̂Avė., Boston, 
prasmingiau atžymėti ^0 <-9845. Y edėjos ad-Praeitą savaitę So. Bosto- ma

ne Antaną Y’ilėniški ir Pe- Susivienijimo Lietuvių resas: 24 Annabel SL,^Dor- 
trą Ausiejų ištiko nelaimė■ Amerikoje deimantinę su- 
A. Y’ilėniškio automobilis kakti, nutarė paskelbti ra- 
nukentėjo. o automobilio su- šinio "SLA ir lietuvybė” 
dužės stiklas sužeidė P. Au- varžybas, i sprendėjų komi- 
siejaus veidą. Jis gavo ke- siją pakviesti: Elena Giru
lius dienas ligoninėj pagulė- butienė, Margareta Michel- 
ti. Linkime greičiau pa- sonienė ir rašytojas Antanas 
sveikti. Mašiną vairavo A. Gustaitis. Netrukus bus pas- 
Yilėniškis. kelbtos varžvbu taisyklės.

TAUPYK DAUG $ S $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
I /sakyk pas mus ivesti GARSŲJĮ 191.1 METŲ

INTERN ATION AL karšto oro KROSNĮ

I ĮRENGIMĄ 
ĮEINA:

1 85.600 arba
95.000 BTI 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA 

PILNA KAINA:

Aprėžto laiko 
pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

32

Trans--Atlantic Travel Service

'MISS III Hl AMA OF N. E*
Praeitą s e k m adienj į 

Camp Child prie Manomet,
Mass., suvažiavo lietuviško
jo jaunimo pilnos mašinos iš 
viso Atlanto pakraščio—

, nuo Maine iki New Jersey.
Jis virto krykštaudamas iš jj,ua**p£ 
autobusų ir lengvųjų maši
nų. Mat, ten prasidėjo At
lanto rajono skautų stovykla 
Baltija. U ž siregistt avusių 
. au buvo netoli 300.

Stovykla baigsis rugsėjo 
4 d. Ji yra 11 mylių nuo Ply- 
mouth važiuojant 3 A keliu 
Cape Cod link. Stovyklos 
adresas: Camp Child. RED 

uzzard I.ay, tel. CA 4-2080

inž. Gimbutas Kalifornijoj

Inž. dr. Jurgis Gimbutas 
su savo motina agr. Elena 
Gimbutiene automobiliu iš
važiavo i Kaliforniją. Dr. M. 
Gimbutienė ten seniau išva
davo.

BI TAS NUO.M XI

GraŽUS 5 kalni*. butą.- isUUoDlnjamas 
So. Bostone. X ra baliai ne-iu.-. mau
dynė, karštas vanduo. Piimi.iu n u 

.u. .is. i ik $45 menesiui. Skambin
ti AN !«-2>MMl. arba uza-i.i:

41 Gatės St., So. (to.ton J.. M;:

MOI EKIS DR XI GVSTLI
Našlė ieš o motei ., km i no*.- *j >i 
ap-jgy ven> i. Vienai gyventi labai 

ąsom rašyti:

Mrs. N. Davis
l'.'Z Spl in j St.. II. i'i" v. a!!n , ' l.i ..

Pay V ieiv Realty C o Į
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22. MASS. 

Tel.: AV 8-4114 ,
Antanas JI KNEVhlCS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brekeriai 

Namu, farmų ir biznių parda-u- 
mns, paskolų išrūpini im . • ■•km 
and* atida i insurance) namu bal 
du tei automobi'ių. nuo tolių iš 
ieškojimas gaisrui ar kitai nela' 
mei ištikus.

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 ki-

chester: tel. AV 2-1135. k„-
Ši mūsų buv. Valstybinio , , JĮ . *

Teatro baletininkės vedama S V 
mokykla visada pasižymėjo 
geru darbo metodu, baleto
mene atsiekta pažanga ir,,vedėju buvo R

ninAlin mnl/i nni v •

metusių Kauijo 2« ra. sukaktuviniame piknike
N. Anglijos gražuole išrinkta Karolina Grigaitė iš 
Brocktono (dešinėj). Pernai melu gražuolė Jeanne 
Leknickaitė-Medeir<» (kairėj), specialiai atvykusi iš 
Camp Lejeune. N. < .. Įteikia šių metu gražuolei gen. 
prokuroro Edwanl .»!»< ormack, Jr. dovanotą taurę.

Antanas Gustaitis— Gaveliai turi 4 sūnus
mokyklos vedėjas -----------

--------- Inž. Zigmas ir Veronika
Rašytojas Antanas Gus-Gaveliai, gyv. So. Bolone, 

ta i tis nuo naujųjų mokslo lugpiūcio 19 d. pakrikštijo 
s Lituanistinės mo- savo naujagimi Zigmu-Ed- 

kyklos vedėjas. Mokytojo mundu. Tai ketvirtas jų sū- 
darbą jis yra dirbęs ir Ne- nus. Sveikiname (Javelius ir 
priklausomoj Lietuvoj. linkime jų Zigmukui svei- 

Praeitais metais m*-»kvkLs kam augti.

Bostoniškiai tikisi, kad lociklų, veikia sekmadie- 
Kalifornijos saulė Gimbutų niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
nesuvilios ilgesnį laiką ir jie ną. Perduodama: Vėliausių 
ūįš į Bostoną. pasaulinių žinių santrauka
______________________ ir komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis iBI TAS NUOMAI

4'z kamb. butas, vonia, baltos sinkos. , _ . . ... . ,
irtuvėj aliejaus krosnis. atskiras BaltlC r lorists gelių 11' dOV3- 
3,T .A nų krautuvę, 502 E. Broad-

IEŠKO BUTO ir BURIM)

Senesnio amžiaus moteris ieško 
.šiaikvmo ir kambario geresnėj šei
moje. kad galėtų būti kompanionė, 

ur nors Citv Point ar apie East
Broadvvay. So. Bostone. Rašyti:

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

žinoma, dideliu mokinių 
skaičiumi. Ją pastoviai lan
ko ir lietuvių, ir amerikiečių 
šeimų vaikai.

Savaime suprantama, kad

L. Gražulis kuria šeimą

Karo inžinierių?

Nevicru sukaktis

Msr. Mildred Hamilton 
<• o Keleivis

b:;<; E. Broadvay, So. Bostdn, Mass.
<35

G na ir Albinas Nevietos, 
gyv. So. Bostone, rugpiūčio 

I iutova- 3<‘ d. mini savo velybinio
Peter Maksvytis

Carpenter & Buiider
St,

Tautinės S-gos namuose. nio jubilėjaus..šio meno gilesnio supratimo, 
dar įgyja judesių grakštu
mo ir. apskritai, elegancijos.

Padėka

Sėkmingai pravestos ir
aprūpintos Vilkiukų stovyk-: 
los “Tėviškėlės” Waltham, 
Mass., ūkio reikalų organi- T 
zatoriams — ūkio vedėjui 
Ed. Eitui, daug darbo ir rū
pesčio parodžiusiai stovyk- 
los šeimininkei Onai Eitie- 
nei, visiems tėvams, talki
ninkavusiems tra nsporto 
priemonėmis, lankiusiems 
vakarais ir dalyvavusiems 
prie laužo ir už visas suteik
tas dovanas saldumynų ir 
premijinių dovanų forma 
reiškiame nuoširdžią padė
ką.

Taip pat priklauso mūsų 
į gili padėka visiems “Žalgi
rio” tunto Y’adijos stovyklos 
organizatoriams ir stovyk
los viršininkui sk. M. Mano
maičiui bei jo štabui.

Stovyklos išlaidų ir paja
mų balansas BSTK dar ne
patiektas. Numatomas nuos
tolis, kurio padengimui nei

LAISVĖS VARPAS
N ’.l JOSIOS XNGLIJOS LIETI VIV 
KI IfRINfc R X DIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
XA1 Bangomis IKK) kilociklų 

t VI Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Frainingbam, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROC KTON 18. MASS. 
Tel. JCniper 6-7209

remon- Į
j J to ir projektavimo darbus iš lau- i 

• ko ir viduje, gyvenamų namų ir I
: ! biznio pastatų, pagal .F&sų reika- į 

| lavimą. šaukite visados iki 9 va- i
’ • landų vakaro. Į i

Telefonas AN 8-3630 į 
______________________

The Apothecary

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- tunto kasa, nei Komitetas 
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- lėšų neturi.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

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

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

Dorchester. Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gy4y(»:a» ir Ot-iirga?
Vartoji, vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4. nuo 7—8

534 BROXD’.VAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

> Dengiame Stogus 
: lr Taisome Juos
{ ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
JTaisome. šingeliuojame. den- į
.giame aiiuminijum ir dažo, | Dr. J. R PaSO komis

TELEFONAS AN 8-2S06

me iš lauko sienas.
Kreė Estimales

» SAt'KTI PO 5 VAL. VAKARO J 
Du broliai lietuviai 

' Charles ir Peter Kislauskai J• I
{Garantuojame gerą darbą»

! Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ i
• Draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
Įmių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

! Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki A vakaro
Trečiadieniais ofi-as uždarytas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAIUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston. Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

tus i visas valstybes.
Tose Pačiose Patalpose 

DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be.
390 Mest liroadway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, • .g ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitų anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki Jt .<nvn’ ^akėtos. Jei siu-x’amieo daiV-^ai tet 

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

ĮSTAIGA UETI VIAK X. KREIPKITftS LIETrVIftKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTI'RISTO įgaliojimais.

Siantiniai priimami kasdien nuo 9 iki » vai. vak.. ketvirtadieniais nao 
t Tai. ryto iki 7 vai. vak. ir aentadirniai* nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDĖJAS: JONYS ADOMONIS

Dėl to stovyklavusiųjų tė
vai bus paprašyti solidariai 
nuostolius padengti.

Tam reikalui jau atsirado 
savanorių: J. Lendraitis pa
aukojo $10.00.

Visiems geros valios tal
kininkams reiškiame nuo 
širdžią padėka.

BSTK

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kvioi tame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau 4

Inž. L. Venckus karo 
tarnyboje

Ši pavasaij aeronautikos 
inžinieriaus diplomą gavęs 
Laimis Venckus išvyko ka- 
ro prievolės atlikti į Mary- '^*Kna!,',axra;il. . 6 P. 
lando valstiją. Bostono uni- Šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.
versitete studijuodamas, jis ——-------- ------------
gavo ir leitenanto laipsnį. --------- —

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

t Turime p^irinkima oo-d/iagii. odu ir kitokių daiktų pigio- 
« mis kairu mis. Gavome austrišku deimantinių stiklui piauti 
} riežtukų nuo $1.65 uz štuka Siunčiame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina |>er 4—6 savaites
t

• General Parcel &. Travel Co., Ine.
| 3S9 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

į; viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

rnmvmcn

Charles J. Kay
LIETUVIS

' Plombine—Heating—Gas—Oil 
Į J Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

' 12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEMELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sgare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. AI.ERNA
<!2» EAST BRO A DMA V 
SOI TH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenis namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




