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Amerika ii Anglija Siūlo Rusams Tuoj Pat Uždrausti 
Atominių Ginklų Bandymus Atmosferoje; Siūlo Iki 

Sio Šeštadienio Pasirašyti Sutartį; Amerika Sa
ko Komunistai Veidmainiauja; Minios De

monstravo Londone Prieš Komunistus.

Pereitą savaitę Maskva kalo, kiek seilių ištaškyta, o 
visai netikėtai paskelbė,' dabar komunistai spiauna 
kad ji vėl pradeda daryti visam pasauliui į veidą ir vėl 
atominių ginklų bandymus, sprogdina atominius gink- 
Tokią nepaprastą naujieną jus» Tokio cinizmo ir tokio 
Maskva paskelbė rugpiūčio į veidmainiškumo pasaulyje 
30 d., o rugsėjo 1 d. Ameri- ’reta.
kcs prezidentas pranešė pa-Į dė, at0.
šauliui, kad rusai jau is- minj ‘ink, band at_ 
sprogdino vieną vidutinio ° ~
galingumo atominę bombą 
centralinėj Azijoj.

Pirmadienj, rugsėjo 4 d., 
Amerikos Darbo dienoje ru
sai išsprogdino kitą atominę 
bombą vėl Centralinėj Azi
joj. Apie antros rusų atomi
nės bombos sprogdinimą 
pranešė Amerikos Atominės 
Energijos Komisija.

Rusų pranešimas apie at- 
naujin.mą atominių ginklų 
bandymus ir vėliau praneši-
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JOS GINS, REIKA LI I ESANT. BERLYNĄ

Vakarinėj Berlyno miesto dalyje n* ra perdaug kariuomenės, het ji gerai yra gin
kluota ir pasirengusi kovoti prieš komuni *j pasikėsinimus.

Prie Berlyno Padėtis 
Vis Labiau Blogėja

Rūtai Vėl Grasina “Kontroliuoti” Vakarų Berlyno Oro 
Susisiekimą Su Vakarine Vokietija; Dėlto Gali Bū

ti Nemalonumų; Rusai Jau Protestavo, Kad Va
rai Trukdo Oro Susisiekimo Saugumą Pri

žiūrėti; Atrodo, Kad Ieško Priekabės.

i/*, is • a • Padėtis prie Berlyno pra-hinif nomunisiai eitą savaitę visai nepagerė- 
Giria Rusų Politiką jo, bet priešingai dar kek

_____  į pablogėjo. Ji turės ir dar la-
Kinijos komunistai pir- į^įau pablogėti, kol bus pri- 

mieji pasveikino Sovietų ie^ Pr*e derybų ir prie rim
to bandymo susivėlusią 
padėtį nonnalizuoti. Berly
no krizės išdava yra skaito
ma ir rusų pradėtas vėl da-

Rusijos nutarimą vėl daryti 
atominių bombų bandymus 
ir su pasitenkinimu praneša,
kę tinkamo atsakymo iš ru- 
kad “imperialistai” susi 1 aunaujinimo rusai giriasi galį 

padirbti labai galingas van
denilio bombas ir sakosi ■ o >-■, i i n i — iz i i i nn —
bandymus atnaujiną todėl, Senelių Gydymas L. Bendr-cs Y aldyba Brazilija Turės ...
ka<1 Amerika hūk tai ni°ii..i Tik Kitaip Metais Bus Chicagoje Naują Prezidentą
vel daryti atominius bandy-i _____ _____ • . , , >J J 1 -------- ginklų bandymų politikai.

sų. Kiek vėliau ir kitos ko
munistų valdomos šalys ir-

mus! Rusai kalba ir apie* „ ., . iz i„ ■ Prezidentas Kennedy sa-visuotiną nusiginklavimą
Praeitą šeštad.enį ir sek- Brazilijoj pilietinio karo

"visuotiną nusiginklavimą” ko;'įaį'pįrtnas j„ ''rtįestla i,.adkr.f New Yorke buvo pavojus eina mažyn. Po to aiškausV‘.')ašbukimo‘’yi-a“^ 
iki paskutinio šautuvo, bet pančiais metajį busr susirinkusi šį pavasari i-iin- Kai parlamentas ant greitų- aiškinimų Iš Jugosla-
m pasiaiškinimas ne^a^ vesti kongrese įstatymą apie ' ktOJl Llctuvl^ Bendruome-1 jų pakeitė konstituciją ir ap- 1 4 g

senų žmonių gydymą iš se-!nės Taiyba. Dalyvavo 29 iš- karpė prezidento galią, ka-
natvės pensijų fondų Šiais 1 inktieji atstovai ir 3 apy- ro vadai pagaliau sutiko, 
metais toks įstatymas už.Įgardų pinnininkai. ikad viceprezidentasGoul-

mas, kad rusai jau išsprogdi-į Neutraliųjų valstybių su- kliuvo kongr ese, šiais me- i Tarybos prezidiumas su- ,ai1>- užimtų prezidento vietą, 
no atominę bombą, visame 'važiavimas Belgrade, po an- uis prezidentas irgi skaitė,įdarytas iš Clevelando: Pir-.Kraštą faktiškai valdys par- 
pasaulyje sukėlė didelio pa- itros rusM atominės bombos kad įstatvmas dėl senų žmo-įmin^as St. Dai-zdukas (bu- Jamento skirtas ministeris 
sipiktinimo ir protestų. Lon- jsprogdinimo priėmė nuta nių gydyymo yra pirmaeilės, vęs valdytos pirm ), vice- Pankas o prezidentas 
done atominių ginklų sunai- !"m*’ *ad Chrusciovas ir Lr^os, bet kongreso demo- P™, mz. dr Algimantas I bus tik valytos galva, bet 
kinimo šalininkai suruošė Kenned>' tuoj suvažiuotų irkratų vadovybė pažiūrėjo Nasvytis ir Alfonsas Mikui- 1 krašto valdymą nesikis.
didelę protesto demonstraci-j"uta.rtų atominių ginklų j reikaĮą kitaip ir jstaty_ skis, sekr. Vyt Kamantas. Viceprezidentas J. Goul- ___~____ _____ ________
ja prieš rusų veidmainystę Kandyreus nulaikyti. Tai n mas buvo atidėtas. Valdybos pirmininku iš- ait su konstitucijos pakeiti- žįau žinių apie tikrąją Niki-
ii- keli tūkstančiai demons-įvl3a. ..^traliųjų valstybių žiū rinktas Jonas Jasaitis iš Chi- į™ sutikęs ir-sį antradienį litik
trantų Įteikė sovietų amba- T^icija tame klausime. a . F « cagos, o jis pasirinkg vaWy.jvyksta is pietines Brazilijos _______
sadai protestą. Protestavo ~—7"7T. įstatymo svarbą pareiškė se-bos narius. “ **

natoriui McNamarai, atsa-: Suvažiavime daug laiko 1 Vė|i u io?’ ži : k
kydamas Į jo laišką dėl nusi- buvo skirta Geležinio Fondo , , . . . H ’
♦įio kJ lobai d,™;™ rūkalams Nutarta. kad Kad. nauJ°J°. dento Įves

dinimą gali ir vėl būti atidė-

JU
nieko įtikinti, nes jis yra 
perdėm veidmainiškas ir 
prasimelavęs.

Generl. S py c h aiški 
Aiškina Padėtį

daug valstybių ir net neutia 
lių jų valstybių vadų suva
žiavime rusų “smūgis pasau
liui į veidą” sukėlė protestų.

Amerikos ir Anglijos vy
riausybės i-ugsėjo 2 d. pa
siuntė rusams pasiūlymą 
tuoj pat sulaikyti atominių 
ginklų bandymus atmosfe
roje ir iki šio šeštadienio 
pasirašyti sutartį apie tokių 
sprogdinimų draudimą.

Rusai i šitą pasiūlymą 
dar nieko neatsakė, bet iš 
rusų delegatų kalbų Žene
vos korferencijoj, kuri vis 
dar “svarsto” atomginklų 
bandymų uždraudimą, gali
ma spėti, kad nišai Ameri
kos ir Anglijos pasiūlymą 
atmes.

Atominių ginklų sprogdi
nimai atmosferoje yra pavo
jingi žmonių sveikatai, nes 
jie užteršia orą radioakty- 
vinėmis nuosėdomis, kurios 
yra pavojingos žmogaus or
ganizmui. Dėl to Amerika ir 
Anglija ir nori, kad tokie 
atominių ginklų sprogdini
mai būtų tuoj pat uždrausti, 
o dėl sprogdinimų po žeme 
ir aukštai erdvėje Amerika 
ir Anglija siūlo tęsti dery
bas ir susitarti dėl tokių 
sprogdinimų kontrolės.

Rusai jau keli metai šūka
vo ir reikalavo, kad atomi
nių ginklų bandymai būtų 
uždrausti. Rusai organizavo 
viso pasaulio “progresy
vius” ir mokslininkus reika
lauti, kad atominių ginklų 
bandymai būtų uždrausti irilinizmo siautėjimo visai ne- 
kiek prirėkauta dėl to rei-'sijaudino.

ryti atominių bombų bandy
mas.

Pereitą savaitę rusai at
siuntė Vakaių vaistytiems 
naują notą dėl oro susisieki
mo su vakariniu Berlynu.

Dėl Chruščiovo politikos I ^usa* vėl tvirtina, kad va
kaių valstybės piktam pa
naudoja visišką susisiekimo

vijos ateina “patikimų" ži
nių, kad Chruščiovo vald
žiai gresia pavojus ir kokios 
ten “militarinės klikos” ir 
jis nori įrodyti, kad jis ga
li būti kietas, nesukalbamas 
ir raketomis 'barškinantis, 
kaip bet koks militaristas.

Kiti aiškina rusų politiką 
kinų komunistų įtaka. Juo 
daugiau aiškinimų, juo ma-

Kongresas Baigia 
Savuosius Darbus

tęsusio, bet labai degančio reikalams. Nutarta,
T^nkiio^ kariuomenės vir !reikal° senU žmonių gydy- Fondo valdybą Kongresas jau skubina ne-

ai-i-vJ „„„„..„u. kiausmą išspręsti. Bendruomenes pask.rt, as- ministe-l';abaigtus darbus į, ru“aia9i
menvs ir tie* pat aukotojų, . . . k daryti pertrauką. Dar lieka
išrinktų, įstatus keisti tegali £________’________ tokie klausmai baigti spręs-
Berdruomenės taryba. , , VI' "* ti, kaip užsieniams pagalbos

Suvažiavimui pasikeisda- LeKlUVO 2Velttltneje davimas. Klausmas jau nu-
mi vadovavo S. Barzdukas, ŽUVO 78 Žmonės balsuotas, bet atstovų rūmų 
A. Nasvvtis, T. Blinstrubas _____ pinigus skirianti komisija

šininkas generolas Spychal- 
ski, kalbėdamas Poznanėje, j 7 7
aiškino rusų atominių gink- Amerikos Turistas 
lų bandymų atnaujinimą
kaip įspėjimą Vakarams ne
žaisti su karo idėja.

Gen. Spychalski užsiminė, 
kad Lenkija ir kitos Varšu
vos sutarties valstybės irgi 
darančios pasiruošimus, kad 
j alimą pavojų pasitiktų, bet 
kokie tie pasiruošimai yra, 
plačiau neaiškino.

Žiroma yra, kad Lenkija 
sulaikė kareivių atleidimą iš 
karo tarnybos nuo rugsėjo 
20 d., kada atitarnavę karo 
prievolę kariai būtij buvę 
paleidžami.

Sovietų Kalėjime

laisvę su vakariniu Berlynu 
ir ten leidžia keliauti šni
pams ir kitokiems nenaudin
giems žmonėms. Vakarų 
valstvbės i ta rusu nota dar- —„7- — r c — <---- v ---
nieko neatsakė, bet tariasi 
atsakyti, kaip ir pirma, kad 
oro susisiekimas su Berlynu 
turi būti visiškai laisvas ir 
nei rusai, nei jų agentai ry
tinės Vokietijos komunistai 
neturi teisės to susisiekimo 
nei trukdyti, nei kontroliuo
ti.

Nuo 1949 metų Berlyne 
veikia oro susisiekimo sau
gumo centras, kuriame yra 
atstovaujamos visos ketu
rios okupuojančios valsty
bės, taigi ir įusai. Dabar ru
sai jau protestavo, kad ko
kie tai padaužos vakarinia
me Berlyne trukdo rusų ka
rininkams oro saugumo cen
trą pasiekti ir gali iš jo vi
sai pasitraukti, o tada rusų

MIRĖ Wm. Z. FOSTER

Maskvoje mirė Amerikos 
komunistų vadas William 
Z. Foster, sulaukęs 83 me
tų amžiaus.

Iš visų Amerikos komuni
stų vadų Fosteris buvo vi
sų lanksčiausias ir visada 
mokėdavo pataikyti į lini
ją ir įtikti Maskvai. J Ma
skvą jis važiavo ir gydytis, 
kai susirgo širdies lilga.

Kada Amerikos komunis
tai buvo pakrykę dėl paaiš- Sykų tikybos vadas Ta- 
kėjusių Stalino žiaummų ir į ra Singh badauja jau 4 sa- 
niekšybių, Fosteris dėl sta- vaitę. Jis reikalauja savo 

tikybos ir kalbos žmonėms 
Indijoj atskiros valstijos.

Amerikos turistas studen
tas Marvin W. McKinnon 
nuvažiavo į Sovietų sali pa
sidairyti. Jis važiavo per 
Užhorodą, Lvovą ir Kijevą. 
Pakelėje jis kur tai buvo ru
sų areštuotas ir uždarytas į 
kalėjimą. Dabar rusai pra
nešė Amerikai ir protestuo
ja, kam Amerika siunčia 
‘šnipus” turistus. Esą stu
dentas McKinnon fotogra
favęs kažkur kokius tai ka
riškus pastatus ar Įrengimus.

Sovietų ambasada sako, 
kad ji neturi jokių žinių 
apie turistą MacKinnon. Vė
liau, kai bus surinkta dau
giau žinių, bus bandoma su 
tuo turistu susisiekti, jei ru
sai leis tą padaryti.

Vėliausiomis žiniomis tu
ristas studentas jau ir nu
teistas 8 metams kalėjimo. 
Rusai skelbia, kad jis prie 
visko “prisipažino.”

BADAUJA 4-tą SAVAITE

. ,, . 1 ir vokiečių komunistų lėktųir V. Vardys. Sekretoriavo Pereitą penktadienį TWA sumažino isladas tam reika- j ėl I)radėti oro susi. V. Kamantas. !o,o linijos lėktuvas su 78 "«• 25% ir vienas komisijos B“" ,’,a<’eU °r°
Suvažiavime buvo žino- žmonėmis nukrito žemyn nar.vs gyrėsi, kad tai esanti

ma, kad fondui jau yra au-'prie Chicagos. Nelaimėje lahai gera diena mokes- 
koję arba pasižadėję apie žuvo visi keleiviai ir lėktų- ėų mokėtojams. Vyriausy- 
$60,000. Iki miliono dar to- vo tarnautojai, viso 78 žmo- T>ė į tą reikalą žiūri kitaip ir
Ii, bet pradžia gera.

NARKOTIKŲ ALKA

Mirusio komiko Bob ‘‘Ba- 
zooka“ Burns 22 metu duk
tė, atgavusi sąmonę po ap
sinuodijimo n a r k otikais. 
Pabudusi ji tvirtino norė
jusi mirti. Dabar ji laukia 
teismo už narkotikę varto
jimą.

siekimą trukdyti, kaip jie tą 
darė 1948 ir 1949 m. Ber
lyno blokados metu. Tai 
yra vienas būdas kenkti oro 
susisiekimui, o kas komunis
tams sutrukdys atrasti ir ki
tokių priemonių?

ir lėktuvų bendrovės speci- huvo numatyta pirmame ••
alistai dėjo visas pastangas balsavime. Neutralieji T ŪK 081
:>iisekti nelaimės priežastį, Kiti nebaigti reikalai Del ReZoIlUCIJOS
!bet iki šiol nieko nepasisekė pradedami skubiai svarstyti --------
'išaiškinti. Sudužęs į šipu ir norima baigus darbus iš- Neutraliųjų valstybių su- 
Įiius didžiulis lėktuvas ban- siskirstyti namo.
doma vėl sudėlioti ir tokiu —----------------------

i ės. Lėktuvas skrido iš Bo- prezidentas ragina kongresą 
stono į Kaliforniją. reikalą persvarstyti ir skirti

Po nelaimės vyriausybės pinigų, kiek tam reika

būdu tikimasi susekti, dėl KONGO VADAI TARP 
NEUTRALIŲJŲ .kokios priežasties lėktuvo 

nelaime įvyko.
KAUTYNES VIETNAME

važiavimas Jugoslavijoj no
ri priimti bendrą neutralių
jų deklaraciją, bet pirmi 
bandymai tokią deklaraciją 
surašyti parodė d i delius

Koneo respublikos vyriau-lPnes,n^mus P^iurose.
_____ sybės vadas Adulla kaitų Neutraliųjų valstybių su-

Iš Pietinio Vietnamo pra- su Lumvmbos įpėdiniu Gi- važiavime dalyvauja 25 val- 
ne a. kad kautynėse su ko- zerga atvyko t Belgradą ir stybes. Daugumas jų yra at
minusių pa.tizanais buvo pasakė neutraliųjų valsty- žiovaujamos ministerių pir- 
užmušta virš šimto partiza- bių vadams labai gerą pra- mminkų ir prezidentų, 
r u ir 30 kareiviu iš vyriau- kalbą. Adulla ypač pabrė- Jugoslavijos diktatorius 
-vU armijos eilių.' ' žė. kad Jungtinių Tautų or- Tito suvažiavime aiškino 

1 iet. Vietnamas neturi ganizacija daug padėjo ir pasaulio Įvykius beveik taip, 
i am vbės, nes partizanų pul- dar padeda jaunai Kongo kaip ir Maskva j’uos aiškina, 
idinėjimai vis pasikartoja, valstybei tvarkytis. todėl jo pasisakymas daug
Apie vvriausvbės šalininkų Gizenga kol kas dar ne- Į1110 skyrėsi nuo Indijos, Cei- 
kovas šiauriniame Vietname kalbėjo ir nežinia, ar jis l<™> ’f kitų valstybių vadų 
žinių nėra daug. pritars Adulai. • pasisakymų.
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Geriau raudonas kaip lavonas?
Rugpiūčio 30 d. Maskvos vyriausybė paskelbė, kad 

ji vėl pradės bandyti atominius ginklus ir išbandys galin
gas, net 100 megatonų (100 milicr.ų tonų TNT i galingumo 
pabūklus. Rugsėjo 1 d. prezidentas Kennedy pranešė vi
sam paauliui, kad rusai išsprogdino vidutinio galingu
mo vandenilio bomba Semipalatinsko srityj.

Ir viena ir kita žinia nustebino pasauli. Nustebino 
todėl, kad visgi mažai Kas laukė tokio "smūgio Į veidą” 
iš Maskvos valdovų. Juk rusų propaganda pūtė visas dū
das, kad atominių ginklų bandymas būtų sulaikyta?. Pū
tė ir būgnijo, šaukė ir ragino, kad atominių ginklų bandy
mai būtų sulaikyti, vedė net derybas dėl tų ginklų bandy
mų uždraudimo, bet kaitų su derybomis darė pasiruoši
mus naujiems bandymams ir dvi dieni po atsisakymo nuo 
derybų ir nuo bandymų sulaikymo jau išsprogdino pir
mąją bombą. Vadinasi, Maskvos valdovai, vesdami de
rybas, jau žinojo, kad iš tų derybų nieko nebus ir derybų 
priedanga pasiruošė naujiems ginklų bandymams.

Toks Maskvos bolševikų dviveidiškumas neturėtų 
perdaug nieko stebinti, nes jų neširdingumas ir suktumas 
jau seniai yra visam pasauliui žinomas ir tik žmonės, dar 
nepabudę iš iliuzijų galėjo turėti abejonių dėl Maskvos 
valdovu apgaulingos politikos.

Maskvos pranešimas apie atominių ginklų bandymų 
atnaujinimą padarytas tyčia prieš neutraliųjų valstybių 
suvažiavimą Jugoslavijos sostinėje. Maskva sąmoningai 
trenkė i veidą neutraliesiems ir jiems sakyti sako—gana 
ant tvoros sėdėti, pasirinkit su kuo jūs einate, o jei nega
lite pasirinkti, tai bent mokėkite tylėti’. Geresnio panieki
nimo neutraliųjų valstybių atstovai vargu ar begalėjo su-

svarsto nusiginklavimo klausima

\ aklybės sekretorius Dean Rusk (kairėj), šen. Th<»- 
aias Morgan (vidury) ir buvęs Amerikos ambasado
rių- Jungt. Tautose Henry Cafcot Lodge liudijo atsto
vu rūmų užsienio reikalu komisijoj, paremdami prezi
dento kennedv sumanymą įsteigti nusiginklavimo Įs
taigą. D. Rusk sakė. kad JAV turi ir toliau tęsti nusi
ginklavimo ir taikos ieškojimą, nors Sovietų Sąjunga 
tą trukdo kiekviename žingsnyje.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENK1NS

III
Profesinės sąjungos

je visiems nepilnamečiams 
streikalaužiams leidimai at
šaukti ir jie visi jau išvyti 
laukan. Streikininkų ūpas 
pakilo 100‘ <, o darbo komi- 
sionieriui nosis nubraukta. 
Mat, šių metų rudeni vėl bus 
politiniai rinkimai, kaitų ir 
gubernatoriaus rinkimai. O 
ta vieta ne
bet ir ganėtinai

Kas savaite
Neutralieji bandymus, paskelbė visam

iv- pasauliui, kad jie “vienaša-
- , neutrallos. y3'*1-'?*8 IL-kai” atsisako nuo atomi-

* V*;“‘P“ 8‘nkl»i bandymų. Taip 
etinai šilta, konku- kalbėti ir skųstis dėl visokių .JĮįJjua ir -atsisakė’’ Pa<-

rentų netrūksta. Stre.kinin- pasaulio negerovių. Tų vai- | • v • ♦ - • ii t ~.........., • „ negerovių. ±ų kui beveik tris metus ėjo de-
kams atitinkamai.mūkimą, styvių atstovai, prezidentą., , vbos ,ki ato.

.k$ reiškia politine kova. ministeriai pirmininkai ir mįnjų ginklų bandvmų De_ 
'Poniutės streiklaužių rolėje užsienio veikalų ministeriai, vilkinėsi ir pagaliau
I Kuomet n e d ilnamečiai, (.K e*fe.s. rusai aiškiai pradėjo rodyti,Kuomet n e p nnameciai zo(izln lr, katp gahma buvo,,. , -V,
streiklaužiai tapo išvyti lau- g. ėti ‘ daugumas kalbėjo ? j. - A
kan tai darhoviptė vėl an • ’ uau&un.1<^ . visiškai nerupi. O dabartie Ran, tai aarooviete vei ap- ap:e atgyvenusio kolomahz- -
tnėtpio. betiko tik “forma-__ negeroves aDie “imne- dt*.s rusai .' įenasaliskai negei o\es, apie impeįvėl Sprogdina atominestuštėjo, 
nai” ir

beliko tik 
“forleidės,’

‘forma-
kurie

mo
riafcr?'', baisumui,ir Vana ^t«mboS ir visam pasauliuiLi«I C111C nU iVmIIC 11* Tik k 14 i Kilnu « « « • •• i vrodo, kokie jie yra dvikal-moka kitus raginti prie aar- šius dalykus įr tik kai kurių

bo, bet juodu darbu ir savo valstvbiu vadai turėjo drą- i • • 
prakaito liejimu nenori pa- 3OS *—■—-i--- 0-.:— c- lblal apgavikai, 
sižvmėti. ,

Kaž kieno sumanvmu atniiiiiinima », , , ,oanaymų atnaujinimą. lų ^ndymus, tą pat gali da- 
Tarpe smerkiančių ”im- Lyti ir Anglija. Tik klausi- 

•.perializmą buvo tokių, ku- koks tikslas šitokių 
bandymų ir ar vėl atmosfera 
nebus priteršta radioaktyvi-

pasmerkti So\ ietų Są- žinoma, dabar ir Ameri- 
lungą uz atominių ginklų ka gajį t tj atominių gink- 
bandvmu atnauunima

pradėta streiklaužių verba- 
Įvimas Waikiki kurortuose
Ten atsirado poniučių ir pa- rie Jau naudojasi vi.
neitų su riestais liemenų- gokeriopa Amerikos pare
itais, su plonyčiais labai gra- ma apie lai viešai užsi.

minti neišdrįso. . .žiai ir madingai nudažytais 
pirštų nagais, kurios gal dėl 
smalsumo, o gal savo klasi
nei sąžinei pademonstruoti, 
atvyko i skalbyklą dirbti. 

Čia gi rado skalbinius su- 
ir kito-

nių kritulių, kurie gali būti

.bematant pakriks ir gris at
gal darban, skaudžiai nusi
vylė. Vietos darbininkai pir
mą syki gyvenime pajuto, , L
vienybėje savo galybę, pa- merKtus Clorox e 
matė, kad jie ne vieni, kad

Havajuose yra organi-
laukti iš tos pačios Maskvos, kuri visai dar neseniai apie zuotų darbininkų įvairiose
neutraliuosius šokinėjo ir ju neutralumą gyrė. unijose apie 40 tūkstančių.!--------,------j--------- --------- 1------ .

Bet kodėl Maskva tą daro? Atsakymas gali būti tik Stipriausia — 1 a i v akrovių jie yra dalimi keturių šimtų pa juos savomeni&- 
ienas—užterorizuoti demokratines valstvvbes. vpaė JAV ir plantacijų komunistuojan-, tūkstančių tokių pat darbi-*

kiuose chemikaluose ir vos

v
ir “Įtikinti” Amerikos vadus, kad jie geriau ir nebandy
tų priešintis dėl Berlyno "sutvarkymo.” Tegu pasaulis il

tį Harry Bridges vadovybė-i ninku Amalgameitų unijoj. dažai nusilupo ir patys 
je. apie 15 tūkstančių; ant-jUž vis labiausiai jie

kenksmingi žmonių sveika- 
Kokios naudos neutralio- tai? Žmonija gali dėkoti 

sios valstybės tikisi iš savo Maskvos barbarams už gerą 
posėdžių Belgrade, vargu pasitaraavimą.
žino ir jos pačios. Gal tikisi Į •

Pagalba mokyklomsdaugiau pinigų išpešti iš
Vakai-ų ir Rytų? Gal suda
rys
x«utų oreranizacijoj? Gal. ,, .. . , ,. . ...

*• tikisi ko kito. bet iš pasekt-;P??albos B f^erahnto iždo 
'sTų ten kalbų visgi Helį ^lesosioms mokykloms siais

__ • t, , t. • • Prezidento Kennedv siu-nauja bloką Jungtinių 1. _ . . ,* .
t- ....... . r i lvtas istatvmas apie davimąlautų oreranizacijoj <-oi - « r

-------------------- ,, _ -------------------------- kuo plakai pradėjo nestos ! n’aišk ko 3usfrinko dienos sviesos nebe-
. -v --.v t -t -t. t, tcji. gerokai disciplinuota, laiškiausiai pamattė, kad Pnesmgą pusę. Jos spiegda- ko tikisi įekti savo nusi- ‘"'P'5’. Katahk>i bazn>el«?

pirmon galvon Amertka įsitikina. Kad Maskva nevengs vežiku James Hoffa kont- baltieji žmonės nevisi sava- mos leke u d'i'btuves atgal Lkundinlaia 'adai įstatymą pasmaugė,
■ ■ ---- i---j------------- nes, manymu, valstybės

iždas turėtų šelpti ir parapi
ni nekvietė tok t d J^nes mokyklas. Kongrese

juo labiau kariauti atomini karą, todėl užtektų Įtikinti tiltų ir kitų pastatų statyto- ‘rasti teisybę, tik reikia būti Unijų bendras frontas niai neutraliu vaktvhiiTkain atsi,rado užtenkamai bailių 
\Vashingtoną, Londoną ir Parvžiu, kad rusai nevengs ir jai. elektros ir telefonų laidų organizuotiems. v . . , . Švedija ir Šveicarija nei 31 ^umgų klausančių kong-
karo dėl Berlyno, kad paskatinus \ akavus , nuolaidas, eseja. aan Lantrasciuose pasirodė je buVQ sužauktas' vi naujausios Kylu - Vakarų kitai’ metais.-

"šantažo ir "teroro.’ kaip lnb me^7. ir c$menJ° Paciflc Launary kompam- ^nijų aktivistų specialus su- duboseTuo tikslu rusai

•jtj’o Į tUKS~ 1 • 3 • 1 V V U cllillldžiulės demonstracijos prieš atominius ginklus, o kais- miesto cent-liSr^aįmrfSfe dfdeli2? S31131? -ir .H.offa ?'!žiku5’ Brazilijoj Įsisakymą nuo parapijinių
tesnieji pacifistai net sugalvojo posaki. Kad genau yra ,.aljnėje amatų wboje. (jj ya, hk^ JI--- mokyklų. Tokiai minčiai

than Čia kone visi diplomuoti | užsidirbti ir ligi S2 per va- B/'3zlllJa vla dar pritaria ir kardinolas Cush-
1 ° 1 n1111 11nijos Komunistines pastovaus prezidento ir darjing, Bostono arkivyskupas.

šinkoriai. ’ Pirmą neaišku, kaip ji sugebės sa-} Ar tokios griešnos mintys 
i darbininkų judė- vo vidaus krizę pergyventi.'skelbiamos pagąsdinimo tik-

kiems galams patys priklau-ikų ir jau atrodė, kad imonė t0^' su Jeisėtas šalies preziden-iar iš tikrųjų bažnyčiai
* trinkimas ;tas Goulart jau grižo i Bra- i parapijines mokyklos nėra

jau svarbios?

pasidaryti raudonu, lavonu (“better Red than

Berlyne būtų daug lengvesnis.
O iš tikrųjų, ar verta dėl Berlyno kai

mas gali atrodyti perdaug jau praščiokiš 
kartais toki klausimą kelia. Klausimas 
tik čia Vakaruose, bet ir anoje pusėje. Ar Sovietų dikta 
toriai rizikuos karą dėl Berlyno, kai jie puikiausiai žino, (Li bininkat nei .-uprasti ne- 
jeg karas išdaužys jų nuėstu, jų pramones centrus ,r pa- 
vtą jų diktatūra į stpulius. Jei jie rizikuotų karą de! Ber- nė kova Rokie

žiakaFoystę, kurios paprasti mas susirūpinimas.
__ ____ ____ . Jei tai gąsdinimas, tai ne-

apie streiko eigą. Čia jau ii-j nepadėtų i kalėjimą. Brazi-(žinia, kas to išsigąs. Juk 
gų kalbų ir agitacijos nerei- jįj05 parlamentas ant greitų- miestai ir valstijos turi parū- 
i * z pinti vaikams mokyklas ir

jei parapijinės mokyklos už-gauti specialus leidimas, dar- sudarė specialią komisiją, 
departamente. Streikuo- kuri pasiryžo baigti streiką 

jančių komisija nuėjo su darbininkų laimėjimu arba 
tokį

lyno, jie būtų dideli liurbiai. Kol lūs žinojome, kad jie urp ir kapltalo; &Zi^XTZ=ai
yra sukti žmones, mėgstą vogti ką liktai gali. bet liurbiais skiria darbdavi nuo patar- nierių kam iis išduoda lei--„.- .2 >!2”. Jav Patar-
jų niekas nelaikė. Todėl galima abejoti, kad Chruščiovas nautojo, nuo paprasto dar
ai* kuris kitas komunistų vadas veltųsi Į karą dėl vieno bininko, kokie jų interesai, 
miesto. Praeitame kare bolševikai sakose netekę 20 mili- tai tik žiūri išsižiojęs ir tik- 
onų žmonių, o “Berlyno kare” nuostoliai būtų daug dide-jrai nežino, ką tu kalbi. O 
sni, tai ar galima prileisti, kad Chruščiovas ir jo pakali- j M daugiau kalbėsi, tai tave 
kai partijos vadovybėje norėtų viską statyti ant karo kor- J apšauks jei ne. komunistu, 
tos? Berlynas jiems svarbu pavogti, bet ne tiek svarbu,
kad jie dėl to rizikuotų net savo diktatūrą. . .

Taip atrodo karo klausimas žiūrint iš anos tvoros
pusės. Bet pasižiūrėjus Į apsiputojusi Nikitą gali pamany
ti, kad jis su visu šimtu milionu baisybių yra pa?ii*uošęs 
Vakarus pulti ir suėsti. Barškinti raketomis jis moka. Kas 
pirmas išsigąs ir lys po šluota?

tai tikrai socialistu ir ginčas 
baigtas.

Amalgameitų unija 
vieningumo pavyzdy*

Pacific Laundry savinin
kai tikėję, kad darbininkai

nierių, kam jis išduoda lei 
dimus ir siunčia nepilname
čius streiką laužyti. Tas po
nas komisionierius tik juo
kus pakrėtė. Nutarėm pasi
matyti su gubernatorium.

Streikas žengia į politinę 
areną

Kada vyksta rinkiminės 
kampanijos vajus, tai viso-

smūgį, kuris būtų pavyzdžiu 
visiems laikams, kad dau
giau su automobiliais piketo 
linijose darbininkų nedau
žytų.

Komisija nutarė sudaryti 
sąrašą visų Įmonių, kurios 
duoda savo skalbinius strei
kuojančiai ' skalbyklai, ir 
kreintis Į jas, kad nebeduotų 
skalbinių, arba streikas ir

P^itikieriai, Įskaitant ir joms Piketininkų eilės tuoj

gal tą pakeitimą J. Goulart 
galėtų būti prezidentu, bet [sidarys, tai tokios mokyklos
krašto jis nevaldytų. Valdy
mas būtų mnisterių pirmi
ninko rankose. Pats J. Gou
lart laikinai apsistojo pačioj 
pietinėj Brazilijos valstijoj,

ir bus parūpintos. Gąsdini
mas čia nieko neišgąsdins, 
nors piliečiams ir reiktų kiek 
daugiau pasikaštyti.

Jei net kardinolai mano,
kur gubernatorius yra jo (kad nuo parapijinių mokyk- 
giminaitis ir kur kariuome-Įhl bažnyčia gali atsisakyti, 
nės trečioji armija žada jiįta’ tas yra tik dar vienas

APŽVALGA

įrodymas, kad toms mokyk
loms nėra jokio reikalo iš 
federalio iždo pinigų skirti. 
Viešosiose mokyklose gali 
mokytis visi vaikai.

Automobilių streikas?
Ši trečiadieni gali prasidė

remti.
Atrodo, kad Brazilija ga

li prieiti prie pilietinio ka
ro, nors rašant šiuos žodžius 
pirmo šūvio dar niekas ne
buvo paleidęs.

Jei prieitų prie vidaus ko
vų, “imtų balsą” ir darbinin-

gubematorių, neprašyti at
eina, kalba ir prašo už juos 
pabalsuoti. Bet po rinkimų 
jie tavęs jau nebepažįsta. 
Taip ir šį sykį pasirodė—gu
bernatorius laibai užimtas, 
neturi laiko. Gerai, mes jam 
duosim laiko.

Unijų atsakingi vadai

pasirodė prie aštuoniu įmo
nių Įvairiose miesto dalyse. 
Fabrikantųriaus vietą, bet komunistai 

unijos taryboje vis dar tu
ri daugumą Ir sekretoriaus 
pareigas taip apkarpė, kad 
jam nelieka kas veikti. Dėl 
to teismo pripažaintas teisė
tai išrinkus sekretorius pa
sitraukė iš savo pareigų, o 
visų unijų vadovybė visą 
uniją pašalino iš organizuo
tų darbininkų šeimos, kol ji 
apsivalys nuo sukčių komu
nistų.

Balsuojant elektros dar-

komunistai stovi jos vado
vybėje, bet dėl to, kad ko- 

Šią savaitę renkasi i meti- munistai suktais rinkimais 
nę konferencija Anglijos ir falsifikacijomis Į vadovy- 
darbininkų unijų kongresas, bę Įsigavo. Perenkant tos 
kuris atstovauja 8 milionus unijos vadovvbę komunistai 
organizuotų Anglijos dar- klastavo balsus, leido bal- 
bininkų. Prieš susirenkant Į suoti “mirusioms sieloms” ir 
konferenciją angų unijos pa- kitokiais suktais būdais pa- bininkų "pašalinimo’ klausi- 
darė pirmą reikalingą apsi- siskelbė laimėję rinkimus. mą už pašalinimą pasisakė 
valymą—-jos išmetė iš sa- Ginčą svarstė teismas ir 7,320,000 darbininkų atsto
vo organizacijos eilių komu- nutarė, kad komunistai tik- vybė, o prieš tiktai 735,000 
nistų vadovaujamą elektros ui suktybėmis gavo daugu- darbininkų atstovybė. Tokia 
darbininkų uniją, kuri turi mą balsų ir todėl nekomu- dauguma rodo, kad komuni- 
apie 240,000 narių. Toji nistas buvo pripažintas lai- stų sukčiavimai ir kantrius 
unija išmesta ne dėl to, kad mėjęs generalinio sekreto- anglus “Įkąsijo.”

ANGLIJOS UNIJOS

tų niekas neklauso, atrodo 
lyg vystosi generalinis strei
kas Honolulu didmiestvj. 

Pirmučiausia viena iš
_ , ...... stambiausiu Įmonių—Kaiser

praneae gubernatoriui, kad ii(,oninė. kįri už savo skal-
streikininkai notare demon- Wniug Pacific
stratyviai su savo visomis moka tūkstančig dolerių 
iškabomis eiti pas gubema- metus, savo skalbinius 
tonų su protestu, kam jo pa- atidavė kitai skalbyklai. Tą 
skirtas darbo komisionie- patį padarė Sheraton 4 di- 
nus laužo streiką. Eisena džiausiu viešbučių korpora- 
prasides 2 val., _o trecią jau c*ja, duodavo darbo už 
bus pne Iolani rūmų, kur yra 35 tūkstančius dolerių per 
gubernatoriaus buveine. metus. Tai mirtinas smūgis

Streikininkai pirmą va- streikuojančiai Pacific La- 
landą pradėjo rinktis prie undry kompanijai. Amalga- 
unijos raštinės. Tuo metu meitų unijos milžiniškas lai- 
telefonu buvo pranešta, kad mėjimas.
Pącįfįc Ląundry dąrbovįetė, (Bus daugiau)

susivienijimas kaj ku,^ unjjos jau orrasino jti automobilių darbininku 
spiegia visais balsais, beti^,^ genera,inį streiką, streikas prieš didžiulę Gene 

jei Goulart nebus Įleistas Į Irai Motors korporaciją. Jei
prezidentūrą.

Brazilijos komunistai tiki
si iš vidaus sumišimo nema
žai pasinaudoti. Komunistai resnės darbo sutarties.
ten turi nemažai savo šali
ninkų, todėl pilietinio karo

prieitų prie streiko, tai virš 
300 tūkstančių darbininkų 
stotų Į kovą dėl naujos, ge-

Iš vienos korporacijos, 
American Motors korpora- 

atveju jie neabejojamai cijos unijai pavyko iškovoti 
bandytų išplaukti i paviršių pe]nų dalvbos principą, bet 
ir dėtis “konstitucijos gynė- General Motors, Fordas ir 
Jais/ Chrysler tą reikalavimą vi-

e sai atmetė ir unija nebandys
Chruščiovo bomba jų priversti. Bet unija nori

Sovietų Rusija išsprogdi- laimėjimų, kaip ir sutartyje 
no naują atominę bombą sy American Motors. Ar pa- 
kažkur “Semipalatinsko sri- siseks?
tyje” Azijoje. Paskutinį kar- Kai laikraštis pasieks skai
tą, kada sovietai sprogdino tytojus, tas dalykas jau bus 
savo atombombas, jie, baigę žinomas. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE širdžiai atsiliepė. Neveltui ir kapuose rugpiūčio 18 d. 

(šiandien namo priemenėj • Liko liūdintys sūnus Juo- 
^ant sienos bronzos lentoje zas, gyvenantis Livittovvn,

WATERBURY, CONN.

Serga J. V. Stilsonas

KAS SKAITO RAŠO. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Ealfo labui piknikas

Labdaringiems reikalams 
remti ruošiamas 

piknikas rugsėjo 9 d. , šeš
tadieni, Waterburyje, Conn. 
nuo 4 vai. p. p. Spindle Hill 
Road, Danutės Venclauskai- 
tės sodyboje.

... . rioks parengimas jau tra-
j — SyveRai}15 dicinis: Danutė kasmet po

, 10e3 -L- :ecias \iena pikniką rudeni suruo-
brolis Pianas Spūdis, gyve- -• ‘ kerbdama savo tėvu
nantis Woodhaven, N. Y. ‘ pagerbdama savo tėvų 

. a. a. Stanislavos ir advoka- 
Pi arras Spūdis ir jo žmo- t0 Kazįmiero Venclauskių 

na Bronė kasmet atostogų atmįnimą.
...... . Profea nuvykdavo savo se- pikniko svečiams vaišes
išsikelti privertė A.C.W. u- !sers aplankyti. Šiais metais Dar.utė paruošia savo lėšo- 

paskutini kartą r.uvyko su ja visus svečių sudėtus
atsisveikinu ir kartu palydė- pinigus atiduoda Balfui. 
ti i amžino poilsio vietą. Be tokJo pikniko

Gražus socialdemokratų 
išvažiavimas

nas(?), Z. Markevičius, P. 
Januška, B. Januškienė, L. 
Leparskas, A. Strazdas, V. 
Sirutavičius, P. Masiokas, 
B. Burba, S. Sirutis, Ph, 
Warner, A. Sukauskas, \\

žiema neveiks, nes nesusita- f.'a suž>mėti mūsų dosniųjų N J., dvi dukterys - Bian- 
,-a nariai, kurie biznierių vardai. * che, ištekėjus uz Juozo Ja- p

Iki 1930-31 metų Brook- kaičio, ir Elena už Adolfo Į';Iz. ’ 
lyno lietuviuse vyravo nuo

rė su orkestro nartais, kurte 
reikalavo pakelti algas.

Į tą reikalą energingai 
Įsijungė net pas prezidentas

jo negaluoti. Jis dirbo SLA į Pa'edž ,darbo sekretoriui 
raštinėje ir padėdavo Tėvy- Goldbergui tai pininkautu
nės spaustuvėje. Išėjęs i pen- ®lam pav3Ik,“ abl puses su.tal‘ 
siją, bedirbdavo porą dienų k.'11 .Pelynu pavesti tą 
per savaitę, bet jau kelintas klausimą arbitrų komisijai, 
mėnuo nebesijaučia darbin- ku* lal Jls P11 mininkaus. 
gas ir nieko neveikia. Linkiu Taigi, opera savo darbo

Juozas V. Stilsonas, seno
sios kartos lietuviams pla
čiai žinomas pažangiosios 
visuomenės veikėjas, prade-

jam greitai pasveikti.
Nesveikuoja ir Tėvynė* 

redaktorius
Paskutinėm dienom sune

galavo ir M. L. Vasil, Tėvy
nės redaktorius, bet ne pasi

nenutrauks, ir vaidinimai 
prasidės kaip visuomet spa
lio 23 d.

Baisus džiaugsmas!
Rugsėjo 18 d. suomių lai

vu i Lietuvą išplaukė Drąsu-
duoda ligai ir savo darbo ne- šova, kurio tėvas buvo 
atsisako. Linkiu jam ta nela- [Lietuvos kariuomenės gene- 
bąją greitai toli nuo* savęs ralinio štabo
nuvaryti.

SLA sekretorės rūpesčiai
Dr. M. J. Vinikui minis,

karininkas, 
bolševikų kalintas, karui 
prasidėjus kartu su dideliu 
būriu kitų kalinių iš Minsko 
varytas Rusijos gilumon ir

SLA Vyykdomoji Taryba prie Červenės būtų buvęs su- 
sekretoriaus pareigoms pa- šaudytas, jeigu jam nebūtų1 • X“ j • nOl’TTlzA t tkvietė Beitą Pivaronienę. 
Ji atvyko tuo metu, kada rei
kėjo paruošti organizacijos 
metinius pranešimus. Tas 
reikalauja daug energijos ir 
galvosūkio, bet ji tai laiku 
atliko.

Dabar būtų galėjus rami 
pabūti, bet užgulė kiti rū
pesčiai Susirgo ir trumpai 
sirgęs mirė raštinėje dirbęs 
Jonas Kruze. Po kelių dienų

ii* r\O_IIK7S3 V ^7U\V«VZV1 II IS7 p c*-

reigų pasitraukė J. V. Stil
sonas, o dabar sunegalavo 
ir Tėvynės redaktorius M. L. 
Vasil.

Visa tai sukelia naujų rū
pesčių, bet, miela sekretore, 
nenusimink, nes yra sa
koma:

Kai audra užeina
Ir pradeda lyti,
Žaibai im‘ žaibuoti,
Perkūnas trankyti,—
Tuomet jau atrodo,
Kad giedros nebebus,
Ir toje audroje
Pasaulis pražus.
Bet audrai praėjus,
Vėl saulutė šviečia
Ir susiraminti
Ji maloniai kviečia.
Tuomet vėl atrodo,
Kad audros nebuvo,
Kas jos nuogąstavo, 

Tasai bailys buvo. 
Žmogaus asmeniniam gy

venime ir tarnybinėse parei
gose pasitaiką nemalonumai 
nėra amžini.

K. Žemaitis

Opera veiks
Buvome rašę, kad Metro

politan opera ateinančią

Condraek, abi gyv. Port Car- 
monė, kad vietos lietuvių bor, be to, dar trys broliai ii
negalima suvienyti bendram 
darbui, bet Klubo pavyzdys 
tą nuomonę sugriovė. Jei 
tik rimtas darbas pradeda
mas, brooklyniečiai neblo
giau kaip kitų miestų lietu
viai i jj Įsijungia.

Tiesa, šiandien kai kurios 
organizacijos nuo klubo pa
sitraukė. Siuvėjus iš Klubo

pavykę pabėgti.
Jei Į Lietuvą grįžta toks 

sūnus, kurio tėvą dabarti
niai Lietuvos valdovai prie 
sienos statė, tai to vyruko 
galvoje tikrai kas nors ne
tvarkoj. Yra ko "Laisvei“ ir 
kitiems Maskvos klapčiu
kams džiaugtis!

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių

Klubas neturi mirti
Lietuvių Amerikos Pilie

čių Klubas (LAPK) Įsteig
tas 1907 m. 1957 m. jis mi
nėjo savo veiklos 50 metų 
sukakti, o šiemet spalio 28 d. 
jis minės savo namo Įsigiji
mo 30 metų sukakti dideliu 
banketu.

Klubas nuo pat savo vei
kimo pradžios laikosi dės
nio: "Patraukti narius, kad 
taptų Jungtinių Valstybių 

Į piliečiais; gintų lietuvius ir 
lietuvybę nuo niekinimo; 
auklėtų lietuvių tarpe bro-

nijos vadovybė, nes ji turi 
savo namą. Jai buvo reika
lingi siuvėjai, ji juos ir at
siėmė.

Šv. Jurgio Drja jau užda
ryta. Atskiri senesnio am
žiaus asmens išmirė, kiti iš
sikėlė Į užmiestį gyventi. 
Visas lietuviškas gyvenimas 
pradėjo silpnėti: susirinki
mai, vestuvės ir kitoki pa
rengimai pradėjo mažėti.

Klubas šiandien skolų 
neturi, bet biznis sumažėjo. 
Klubo narių dvasia nebe ta, 
kokia buvo prieš 30 metų.

sesuo. Vienas brolis Jurgis 
Spūdis ir sesuo Ona gyvena 
Lietuvoje. Antras brolis Po-

Pranas Spūdis sako, kad se- dar suruošia tokiu pat būdušuo Magdelena dažnai pa- • 
reikšdavo sunkios ir ilgos h- «>d _LietPvog N ri. 
gos baimę. Sako dukterys klausomvbės paskelbimo su- 
ištekėjusios auklėja savo di 1
seimas ir turi užtenkamai T A
savo naminių rūpesčių, tai x:
nenorėčiau jų apsunkinti. 

Velionės pageidavimas iš
sipildė. Rugpiūčio 14 d., 
grįždama Į namus, atsisėdo 
šalimai namo pasilsėti ir šir
dies priepuoliu be ligos už-

Į šį pikniką rengėja kvie
čia visus, kurie nori paremti 
Balfą.

Kor.
_________________

MALONU PASIVAŽINĖTI

Visi vasaią važinėjas, tai
,, _ n, , , , sumaniau ir aš aplankytiVelione Magdelena buvo Bostona jr clevelandPa. 

religinga moteris ir aktyviai _ * ... *. T.
veikė savo vietos parapijoj Bostone pataikiau i Lie- 
ir priklausė parapijos drau- tav«J Darbininkų Draugijos 
gijoms. Ji turėjo ne tik daug * kuopos gegužinę Bern.ee 
giminių, bet ir draugų. Prie CIaire ^boje pne

Rugpiūčio 20 d. Detroito 
socialdemokratai buvo su
rengę UadicinĮ išvažiavimą.
Kadangi oras pasitaikė kaip .... , IT
tik tinkamiausias piknikams Vlskanta!V Veikutis, Ba- 
z™, iauskas,J. šutas, V. Joman

tas, Neišskaitomas parašas.(vėsu, su lengvais debesė 
liais, sausa), tai beveik visi J. Palionis, A. Boreišis,

ninku labai švariai laikoma. Kankalis, A. Putna ir vieno
tad po žalias pievutes svel | dolerio pavardė neužrašyta.

Rinkėjoms ir visiems au
kotojams priklauso didelė 
padėka. Laiku suteikta kad 
ir nedidelė materialinė auka 
duoda labai didelę moralinę 
pagelbą.

Statys operetę

Dar nežinia, kok’ą opere
tę ir kuriuo tksliai laiku, bet 
ši rudeni šv. Antano parapi
jos bažnytinis choras žada 
išeit i sceną. Tai Detroite ne
girdėtas dalykas per ketvirti 
šimtmečio. Tiesa, čia buvo 
lietuviškai statytų operečių 
prieš metus ir kelerius me
tus, bet dainininkai vis bū
davo čikagiškiai. Žinau, kad 
šv. Antano choras turi eilė 
labai gerų balsų, ir jų pasi
rodymas su operete tikrai 
laukiamas., šitiek lietuvių

ciai vaikščiodami neatsigė-( 
įėjo, o daugelis ant tų žalių 
pievučių ir sėdinėjo, kėdžių 
neieškodami. Rengėjai sve
čius vaišino gerais pietumis 
ir visokiais gėrimais. Buvo 
loterijon leidžiama bonka 
degtinės ir sūris. Buvo par
davimui K. Bielinio atsimi
nimų knygų, ir jų pora par
duota. O prisiminus Stepono 
Kairio bėdas, pora poniučių 
savanoriškai išėjo parinkti 
jam aukų. Kai jau saulelė 
bebuvo, taip sakant, "per 
dvi kačergas“ nuo žalių go
jelių, niekas nebesiklausė 
plokštelių muzikos, o patys 
pradėjo dainuoti. Iki sūte- 
mėlės buvo išdainuotos vi
sos dainos, kitos net po du 
ir tris kartus. Žinoma, lietu
viškos! Labai gražu, kad

Susirinkimai menkučiai. Se- migo amžino poilsio miegu, 
niau, renkant valdybą, kan
didatų netiūko, o dabar vos 
galima priprašyti, kad kas 
apsiimtų kandidatuoti, žo
džiu, didelis pasikeitimas 

Šitaip esant, Klubo vado
vybė labai susirūpino išju- velionės karsto buvo daug 
dinti ne tik narius, bet ir ki- gėlių.Laidotuvėse lankėsi >r,Iistikrai kaiD
tus Brooklyno lietuvius su ;i kapines iyaėjo sKaiumgąš f b • • * • ji, senieji emigiantai ir nau
jų dar veikiančiomis organi- būrys žmonių. Po laidotuvių • ® ateiviai, tačiau visi lie- pastatymu bus atstatyta dai-
racijomis, kad jie susidomė- Port Carbon miestely, Barta P“Sy"’’ny *“"a™ tuviai. "uojanflų garbę ir pakelta
tų Klubu. Lietuvių rengia-(siaus restorane, buvo pietūs a Socialdemokratai dar kar- dainuot1 galine ų morale,
mos vestuvės, banketai, su- laidotuvių dalyviam. atoiaavn i ta nn«vn»li ta Įsitikino, kiek dau? drau- f,a^ P° to Detroite Įsisteigs
sirinkimai ir kitoki parengi- Magdelena, ilsėkis ramiai a'«1<lav0 tą pušynėlį
mai turėtų būti rengiami: Dėdės Šamo laisvoje angį ia- ..

(280 Union kasių žemėje, kur daug meKlubo name 
Avė.).

Spalio 28 d. Klubas ruo
šia banketą savo namo 30 
metų sukakčiai atžymėti.

tų gyvenai, auklėdama šei
mą, o Tavo artimiesiems 
—sūnui, dukterims, žen
tams, anūkams, seseriai ir

sodyboje prie No.
Easton.

Vieta labai graži, pušynė-

ji lankiau ne sveikatos ieš
kodamas.

Maloniai laiką gegužinėj 
praleidau, užmezgiau naujų 
pažinčių. Buvo gegužinėj ir 
Kazys Bukaveckas iš Cliff-

publiką sudarė visokių pa- Detroite, šitiek dainuojančių 
žiūrų ir visokio amžiaus sve- P^r piknikus. vestuves, ^net 
čiai: šiame krašte gimusie- tabūnuose, bet neinančių Į

I (ĮaĮ sni tęvi nprptės

gų turi. Nors šias eilutes ra- stiprus nebažnytinis cho-

statyti, šiandien jis kviečia 
visus lietuvius Klubą išlai
kyti. Jis kviečia visus ir Į 

lišką meilę“. Ar begali būtiisavo banketą, kur bus ne

Prieš 30 metų Kiubas kvietė - side, N J. ČSla bmro N.
lietuvius į talką namams jautą ir linkiu susiraminti.

šant visų davinių dar nėra, ras? • 
bet nereikia abejoti, kad iš- Dar vienas didelis piknikas 
važiavimas bus davęs LSS ,
kuopai pelno. Aišku, tas pel- v Rugsėjo 1 d. i engiamas 
nas ir ateityje, kaip praeity, av- Antan° Pąrapi.ws p.km- 
bus sunaudotas geriems, lie-g3^’. .aVodo\ aus Papkutinis

K. J. P-ka*

NEW BRITAIN, CONN.

gražesnių ir geresnių tikslų? 
Aišku, kad ne. -? - ■■

Tais tikslais LAPK apie 
save subūrė Brooklyne gau
sų būrį lietuvių. 1930-1931 
metais sumanęs pasistatyti 
nuosavą namą, Klubas pri
traukė ne tik Amalgameitų

tik pasilinksminta, bet ir pa
sikalbėta, kaip vėl sn dides
ne energija išvystyti Klubo 
veiklą ir lietuvių vienin
gumą.

Vienas Komiteto narių. 

N. PHILADELPHIA, PA.
unijos lietuvių skyrių Nr. 54, 
bet ir šv. Jurgio Draugiją. Mirė Magdelena Bartaiienė 
Jos abi atėjo pagalbon, pa-Į Velionė Magdelena gi- 
skolindamos po $15,000. mus ir augus Lietuvoje, Ma

in ventoriui Įsigyti ir Klu- rijampolės apskrity, Šilavo- 
bui išpuošti buvo pakviesti to valsčiuj, Pagražio kaime. 
Brooklyno ir apylinkės lie- Į JAV atvyko prieš 50 metų
tuviai biznieriai. Ir jie nuo-

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Psdfiko; 
Darbirinkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
{spūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro“;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeOoastone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texss valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su

ir apsigyveno New Philadel
phijoj. Čia ji visą laiką ir 
gyveno. Pirmą kartą ištekė
jo už Juozo Bersonavage, 
kuris mirė 1931 metais. Li
kusi našlė, ji antrą kartą iš
tekėjo už Jono Bartašiaus, 
kuris taipgi mirė 1960 me
tais. Š. m. rugpiūčio 14 d 
širdies priepuoliu mirė ir ji 
pati ir palaidota Parapijos

IPHIE BARČU!

Kerštas neapsimoka
Teisme 27 m. David Col- 

iihon buvo kaltinamas su 
draskęs drabužius 28 metų 
merginai Lynde Fourmar. 
kuri ir apskundė jį teismui.

Teisme paaiškėjo, kad ta 
mergina apskundė vaikiną 
iš keršto, todėl teismas vai
kiną išteisino, o merginą nu
baudė $50 už neteisingą 
kaltinimą.

Daug baudų
Per 6 mėnesius visokių 

baudų sumokėta $54,556. 
Daugiausia sumokėjo auto
mobilių vaii-uotojai.

Lender Frary JE Clark 
sumažėjo darbininkų

Antrojo pasaulinio karo 
metu čia dirbo virš 3,000 
darbininkų, o dabar bedirba 
apie 1,800. Mat, tada turėta 
daug valdinių užsakymų, o 
be to, dabar yra tobulesnės 
mašinos, kuriomis su daug

Jonuškos, kad jis turėjo taip 
daug dirbti, nes ant jo pečių 
krito sunkiausia gegužinės 
rengimo našta. •

Bostono miesto šeiminin
kams turėčiau pasakyti, kad 
mūsų Easton, Pa., nors daug 
mažesnis, bet tokių šiukšly
nų, kaip Bostono didžiojoj 
Broadway gatvėj, net bomy- 
nėj nėra.

Clevelande aplankiau sa
vo gimines. Mane išvažinėjo 
po visą miestą. Gražus mies
tas ir švarus. Ir naujakuriai 
draugiškesni, negu Bostone. 

Joseph Johnson

NAUJAUSIOS KNYGOS

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

27, Mase.

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. AM 102*7 FM 
Kasdien: nno pirmadieni* iki 
penktadienio 10—11 ral. ryto. 

•eitadienj ir sekmadieni 
mm 8 Jo iki 9:30 ral. ryta 

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

7159 S. MAPLBWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29. ILL

iš didžiųjų šios vasaros pik
nikų. Jis bus New Liberty 
parke ir prasidės 12 vai. Ka-

tuviškiems tikslams. Juk iš 
senųjų org-jų socialdemo
kratai ir Detroito lietuvių. , ... ............
namams Įsigyti ši pavasarį danginumma parapija !s m- 
pirmieji šimtinę paaukojo,

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo 

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

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

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

mažesniu darbininkų skai- ANGLŲ KALBOS GRA- 
čiumi galima daug daugiau MATIKA, 215 psl., kieti vir-
pagaminti.

čia gaminama Įvaiiūs
vaistai ir kosmetika. Bend
rovė pasimojo išleisti rėkia 
mai net 5mil. dolerių.

Pr. Naunčikas
žmogus sensta, 

idealu.
kai netenk;

neminint smulkesnių aukų 
Altui, Balfui ir kitur.
~ Daugiausia šį išvažiavimą 
rengiant pasidarbavo LSS 
116-tos kuopos v-bos p-kas 
Antanas Sukauskas, senieji 
kuopos veikėjai Ona ir Mi
kas Balčiūnai, Ona-ir Anta
nas Strazdai, Pranas Brons- 
kis. Dirbo ir visi kiti nariai, 
kas kiek pajėgė. Virtuvėje 
gražiai talkininkavo ne kuo
pos narės Bronė Sukauskie- 
nė ir Verutė Vaitiekus.

sų trijų Detroite esančių pa
ti lietuviškiausia, tai jos pa
rengimus remia ir neprakti
kuojantys geri lietuviai. »•

Soc ialdemokratų 
susirinkimas

LSS 116 kp. narių susirin
kimas rugsėjo 9 d., šešta
dienį, Emilės ir Balio Um- 
brazų namuose. 17243 Sa
lem Avė., Detroit. Mich. 
Prasidės 5 vai. po pietų. Vi
si nariai kviečiami dalyvau
ti. Be kitu Įprastų punktų, 
bus duota ir smulki išvažia
vimo apyskaita.

Serga Ona Kūdžiuvienė
LSS 116 kp. organizato

riaus Juozo Kūdžiaus žmo
na Ona jau keletas savaičių 
blogai jaučiasi. Prieš kurį 
laiką Providence ligoninėje 
jai buvo padaryta operacija, 
kuri, sakoma, pavykusi ge- 

bukles raj į jgrOnė gpjp metu gydosi 
namie, 14912 Lesure Avė., 
Detroit 27, Mich. Ligonei 
linkime greit visiškai pa
sveikti !

Alfonsas Nakas
sėliai, kaina.......... $3.50

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Maso.

Aukos Steponui Kairiui 
paremti

Socialdemokratų išvažia
vimo metu LSS 116-tos kuo
pos garbės narė aktorė-reži- 
sierė Zuzana Arlauskaitė- 
Mikšienė ir visuomenininke 
Bronė Gaivelienė pasisiūlė 
parinkti aukų prof. Stepono 
Kairio materialinės 
pagerinimui. Per valandą ki
tą jam surinko 78 dolerius.
Čia duodame aukotojų sąra
šą, kaip jis surašytas aukų 
lape, tik sugrupavę pagal 
aukos dydį. Po $10.00 — S.
Pilkienė ir Ch. Martin: po
$5.00 — S. Malinauskas ir i MŪSŲ ATSTOVO ANGLI- 
J. šidagis; po $2.00 — M.|jOjE NAUJAS ADRESAS 
Ručinskienė, J. Jeneckas, J. j
Rekašius, M. šnapštvs, A. j 
Mikalkėnas, B. (laivelis, V. 

i Rastenis ir V. Kuneiūnas:
po $1.50 — E. Molienė ir A. į 
M.; po $1.00 — V Kavaliū-

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland.

Bern.ee
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į "komunizmą“ įžengus
Ir Lietuvos komunistų 

laikraščiai spausdira straip
snius, antiaštėmis ”Komu- 
nizmas tampa tikrove“. O 
kokia ta tikrovė, tegu liudi
ja nois šitie jų pačių atsklei
džiami mažmožiai:

' Tiesa“ rašo, kad Akme
nės cemento fabriko darbi
ninkai skundžiasi dėl Mažei
kių a\al>nės fabriko batų. 
Jo pagaminti batai, esą, tesi
laiko kelias dienas, o vėliau 
jie išsižioja, padai palieka 
1 atų virių ir vinis prie vir
šaus“.

O "Šluota“ Nr. 14 rašo: i

Kai du rusai susipešė
Būna ir taip, kad ir atėjū

nai rusai tarp savęs susipeša. 
Štai Rokišky mokytojauja 
Sergej Grigorijevič Stiaž- 
kin. Jis i savo butą priėmė 
gyventi savo tautieti Malko- 
vą, milicijos pareigūną. Pri
zmė laikinai, bet tas gyvena 
jau nuo pernai metų ir ne
mano išsikelti.

Stiazkin kreipėsi į miesto 
valdybą, i mikciją — l ieko 
negelbėjo. Milicijos virši
ninkas, taipgi rusas, A. 
Trešėenkin pareiškė, kad 
Stiažkin pats kaltas, kam į- 
sileido Malkova.

. . ..... Dabar ši reikalą jau iškė-
Plastmasimų dirbinių * Sovietskaja Litva“, taikk'iLroc Ani'innro“ konno ... ...fabrikas Neringa Kaune re;kja manvti, kad susipešę 

gamina sukas — broką. Šu- du ”vyresniejį 
ku dantys atsišerpetoję, pe- kai nors išskirti 

niaukus.“
broliai“ bus

ša plaukus.
"Buitinės chemijos ga- i 

mykia "Saga“ Kaune gami-

NE DAILININKO PIEŠTAS PAVEIKSLAS

Atrodo kaip pieštas paveiksas. bet taip nėra. Ta visko 
netekusi moteris sėdi savo sudegusiu namų prieangy. 
Gaisras padarė $100.000 nuostolių, du žmonės žuvo. 
Nelaimė įvyko San Francisco mieste.

va išgaravo.
Nesvarbu šių dviejų panū

dusių padangėse skraidyti
nevy ku.-ieji išradimai, bet j ST CATHARINES, ONT 
pats sumanymas buvo svei-i
kas. štai dabar jau žmogus Pasikeitimai Bendruomenėj 
net uz arą sKiencta aukš-

LIETUVIAI KITUR
vaujamas “Gintaro“ 
sambūris gražiai pašoko ke
lis lietuviu liaudies šokius.

na plastmasines sagas, 
nos drasko lūbus“.

ku-

"Prekių kokybės inspek 
cija uždraudė pardavinėti 
kai kurių lūšių batus, paga
mintus avalynės kombinate 
"Elnias“ Šiauliuose, nes tie

Šitaip vykdoma 
"Viskas žmogui“

I
"Sovetskaja Litva“ Nr. 

195 rašo apie Ukmergės a- 
' valynės dirbtuvę. Direkto
rius prieš atostogas pažadė
jęs sutvarkyti jos patalpas, 
bet pažadas palikęs pažadu. 
Nėra ventiliacijos, todėl ten
ka dirbti dulkių debesyse.

Pamirštieji nenuoramos
J. VLKS

nerami, valdžiai jau ir tada kelias įbatai la >ai grubaus darbo .. iangų rėmai supuvę, visur žmogaus dvasia
"Lietuvos geležinkelių Siaučia didžiausi skersvėjai, o protas veržlus. Žinoma, ne Sibirą buvo žinomas, ir ten

darbininkų apiūpinimo sky- blogas apšvietimas ir tt. visų. Ne visi tokiomis dva- buvo tremiami visi nenuora- 
riaus < DASįsiuvykla prisiu- Mirė g Adomuiit 
vo tokių baltinių, kūnų ne
galima užsivilkti — perdėm
brokas“. mirė buvęs nepriklausomy-lka noi______ ________________________ ______

Jei iš Maskvos skleidžia-1laikais Pumas^. miesto klų turėjo ir turi visos tau-'lėki“ sukapojo. O sukapojus
__ ______ •___ . . , - Į burmistras ir pradžios mo- los. Taip jau Įprasta,kad i'kreipėsi į gubernatorių su

tokius, vis kažko naujo ieš- prašymu vyrą paleisti, nes 
kančius, žiūrima, kaip i sa- mašina sukapota, ir daugiau 
votiškus nenuoramas, vieto- jis negalės turguje arklių 
je nenustykstančius. Kai baidyti, lokiu būdu Alek

sius ir proto savybėmis ap- mos, teisybės ieškotojai, ne- 
dovanoti. Bet niekam iš nuorarnos išradėjai.

Šią vasarą Panevėžyje įmonių nėra svetimas noras! O žmona kitaip savo vyrą 
s išrasti, surasti. To- nubaudė. Ji tą mašiną "gar-

mame komunizme net tokių! kyklų inspektorius Bronius
dalykų negalima išvengti, 
tai ačiū už toki, atsiprašant, 
komunizmą Todėl neetohš.• -*■ « 1IVVWW —
tina, kad iš jo bėga kas ir 1 Panevėžio pradžios mokyk 
kaip begali. Sakysim, Berly- ■ Jos jaunas mokytojas Kučne- 
no i,na nor fnebegalėdamas pakęsti

bolševikiškos santvarkos ir 
teroro, grižęs iš mokyklos, 
pasikorė.

Surado Ameriką, 
bet niekas jo neklauso

ne lipa per spygliuotas tvo 
ras, plaukia per vandenį.

A. Sodeika ir Nikitos 
taikos vėliava

Adomulis.
Pasikorė Kučneris

sanciras G r iškis - Hriškevi- 
čius buvo išgelbėtas nuo Si
biro. Jis lenkų kalba parašė 
net knygutę apie savo tą iš-

Rieno jie n pašiepiami.
Na, o ką iš seno neviliojo

mintis padangėse paskrai
dyti?

Tokių savotiškų svajotojų 
turėjome ir Lietuvoje. Ana, [
prieš 100 metų. tai yra 1861 voje žemaitis išradėjas — 
m., kaip jau Lietuvoje buvo nenuorama Griškis- Hriške-imui

ciau, toliau, sparčiau. Ir 
mūsų tauta toje išradimo sri 
tyje, be anų dviejų ir gal J° 
uaugelio kitų, kurių mes ne
žinome, turi savus didvy- 
lius,— tai Darių, Girėną bei 
Vaitkų. Jie įveikė Atlanto 
vandenyną mažučiais aero
planais, be jokių tam reika
lui būtu ų matavimo ir kitų 
instrumentų, liesa, da žuvo 
J 933 m. liepos 17 d., Lietu
vos nej asiekę. E. Vaitkus, 
atsidūręs Anglijoje tarp a- 
vių bandos, jau kitu lėktuvu 
atskrido j Lietuvą — 1936 
m. rugsėjo 21 d. Tai ilgi bū
ta savotiškų nenuoramos 
dvasios ir veržlaus proto 
ryžtu apdovanotų vyrų.

O štai Lietuvos nepriklau- 
somy bės metais J urbarke 
atsirado kitas toks ' nenuo
rama“. Tik jau kitoje srity. 
Deja, jo pavardė pamiršta.
Jis sumetė pasidaryti po
vandeninį laivelį Nemunu 
plaukioti. Jo supratimu, po 
vandeniu būtų plaukiojimas 
sparteesnis, įdomesnis, negu 
vandens paviršium garlai
viais plaukiojant. Ilgai vy
ras suko galvą. Daug pinigo 
įdėjo į tą darbą. Nemaža 
laiko pravertė vis dirbinėda
mas. Deja, pumas ir antras 
jo bandymas nenusisekė. 
Gerai, kad iš vandens pats 
gyvas išnėrė. Tik tada su
prato, kad tokiam darbui 
reikia daugiau žinoti, daug 
kame nusimanyti. O jau vy
ro būta suaugusio. Rimtai 
siekti mokslo buvo vėloka,
juo labiau,____
siiuošimo tam 
mokslui. Taip ir išsižadėjo

J. Alonderis atsisakė iš i Rugpiūčio 13 d. Lietuvių 
piimininko pare.gų. Dabar Gentie 15 metų sukaktį mi- 

vietą užėmė A. Šetikas. nėjo P. Revueko vadovauja- 
'1 asitraukus vienam iš vai- ma komunistinė radijo va
dybos, į ją įėjo kandidatas landėlė, o rugpiūčio 20 d.

Lietuvių parapijos salėje 
10 metų sukakti minėjo.kun.

i’. Dauginas.
Darbai pagyvėjo J. Bružiko vadovaujama lie-

General Moton-bendrovė,' tuvių katalikų radijo valan- 
didziausias vietos darbda dėlė.
vys, po atostogų pradėjo pla
ningai šaukti seniau atleis
tuosius darbininkus.

Geležies apdirbimo fabri
kai taip pat pradėjo didinti 
diibanuų skaičių ir leidžia 
uiibti antvalandzius. i Lietuvai,

Japonija nupirko didelius pantui. 
kiekius geležies laužo. Pir
mieji New Mano Co. pa
krauti laivai išeina iš Port 
Weller. Toj bendrovėj dirba 
ir lietuvių.

Kovoja su bingo
Palieija kietai čiumpa bin

go lošėjus ir, iš tolo užuodu
si kvapą, tuoj uždaro. Ta ne- “-“Vimai 
laime ištiko ir kun. Miką 
lauską.

J. Š.

1 irmojl veikia šeštadie
niais, o kitos sekmadieniais, 
duodamos žinių iš vietos lie
tuvių gyvenimo, lietuviškos 
muzikos ir dainų. Sk. rtumas 

įtik toks, kad dvi jų tarnauja
o trečioji — oku-

Neranda pritarimo

Nežiūrint Kubos Įvykių ir 
didelės komunistinės propa
gandos, Urugvajaus darbi
ninkai nesusižavėjo tuo ir 
nenuėjo su Maskvos agen
tais, ką aiškiai parodė pas
kutinieji sindikatų (unijų)

kad neturėjo pa- 
aukštam

HAMILTON, ONT.

Kada bus tos mišios?

Komunistai beveik visur 
pralaimėjo, nes dauguma 
darbininkų ir tarnautojų 
balsavo už l’rugvajaus Sin
dikatų Federacijos kandida
tus, iššluodami komunistus

V Ikasala ir P Ročvs Į iš tų sindikatų, kuriuose
, * . i - ?- jie anksčiau turėjo daugu-kun. J. Tadarauskui užsakė , T. . mą. Tas rodo, kad Urugva- misias uz savo artimus gimi- • , , • • , -, _ x \ ,? jaus darbininkai nepntananaicius, bet, sutartas dienas , • . - • i - - .-i , . . komunistams ir visokiais bu-įr valandas vienas ir antras,, , . , . •j . . ’dais nuo ju kratosi.nuėję į bažnyčią, rado ją už 
darytą. Tuo sujaudintas V.
Ik asai a užsisakė Keleivį 
ir žiūrės, ką apie tokius da- 

’ lykus pasakys Maikis su • 
tėvu.

Nauji išnaudotojai
Skauda, kad darbo žmo

gų išnaudoja dai bdavys,
_ įnifroe• num^ac
kitas dvkaduonis. Dar

l~ki rzin&mui iu^

P Ročys už kun. Tada-'džiau -0 kartu

kuris
skau- 

įr šlykščiau
svajonės Nemunu savo dar- •'aus.ko pakritikavimą buvo atrodo> kada patį žmogų 
bo narlaiviu plaukioti. rskviestasį kleboniją pasi-g^g^j išnaudoti vadir.a- 

Bet kitose srityse tokie pa- aiškinti, bet jis dėl to nesi mjejj draugai, darbininkų 
nors dar-Į jąudlna» nes yra išėjės sun- gynėjaj. Tokių "geradarių“laoimą. įlinkimai kuriam nors dar- ' jaudina, nes yra išėjės sun-

Bet ar vienas buvo Lietu- bui, kad staį i,-švilpynių da- kl^ vargo mokykl* jr žino’
rymui ar paukščiukų lipdy- . .

kitus tokius dvasios ne- ne^ui 1 policijos teisių, kad
Daug Amerikos lietuvių 

pažįsta Antaną Sodeiką, ku
ris čia pradėjo dainuoti, vė
liau išvyko į Lietuvą ir ten "Tiesos“ Nr. 196 išdrožė ii- Vilnius-Kaunas Virbalis, lokių butą daug. Deja, ne išvedė į platųjį kelą, ir jų 
operoj dainavo. Tai vienas giausią straipsnį "Dėmesio žemaitis Aleksandras Gris- visi pateko įvardai išgarsėjo, kaip gabių
žymiųjų operos solistų. Da- ” ' “ “ ............................ .
bar jis tik konservatorijos

Kažkoks M. Jackevičius Pra'^tas pumas geležinke- vičius? jnuoramas ir veržlius protu Jame Įr paiapijonys gali kri 
-...................... • • tikuoti 'neklystančius“.

J. S.

pi ofesorius.
Gali būti geras daininin

kas. bet nieko nenusimanyti 
politikos klausimais. O jei 
toj srity nenusimanai ir ne-

centre — žmogus“. Jame k*s " Hriskevičius pasidarė • buvo, kas jų išradimus, nors kūrėjų menininkų, 
skundžiasi, kad valgyklose 'K®1 lėk!" Jo įsitikinimu, jei.ir ncvykus.us, aprašo, Uip A amcrikietis
. - .. . ivžrl o oc? ornioe 11 L’ iVio'žufo caksint iam7ina‘‘ Vieilabai bloga tvarka _  ilgai uždarytas gai 3S, tik mažute sakant, 'įamžina“. Ne visi
reikia užtrukti, kol pavalgai. ^ovele l^žiamas, yra toks jie buvo įgudę rašyti, o gal 
Nusiskundęs jis duoda pata PaJefeUs>
rimą, kaip reikia sutvarkyti, ,1?tlsa l, auRin-1 ~7 Vls^ , ,
Kad atėję valgyti neturėtų Laukia, tai kodėl

gai vėžys net, n
vago-

iiviiucniiaiiui ii nv c* v v, j y ..
turi tvirtų principų, tai ir lin- ilgai gaišti, lr ką jis siūlo? įto garo page, a., ntSalima
guojies kaip smilga, kur vė
jas pučia.

Ir A. Sodeika tautininkų 
laikais nukrypo į tautinin
kus, o dabar jis komunis
tams ne tik operoje, bet, taip 
sakyti, ir gatvėje dainuoja, 
kiša nosį ten, kur nereikia.

štai iškilo i padanges Ti- 
tovas, ir konservatorijos 
profesorius A. Sodeika ne
iškenčia nerašęs "Literatūra 
ir Meras“ žurnalui straips
nelio apie Vostok-2, kuris 
"neša aplink žemę tarybinę
taikos vėliavą.“

Šalin imperialistų užmačios!
Taip "Tiesos“ Nr. 195 

šaukia generolas Vincas Vit
kauskas. "Vakarų valstybės 
mobilizuoja visas Vakarų 
Vokietijos materialines ir 
dvasines jėgas trečiam pa
sauliniam karui paruošti, į- 
t» aukdamos ją į karinį Siau
tės Atlanto bloką, nukreiptą 
prieš Tarybų Sąjungą,“ o 
"Taiybų Sąjunga ar kam 
nors grasina dėl to, ar kers-

Gjr i paprastą JAV kafiterijų|e,d\ėje sklaidyti.

yra ir komunistais besivadi- 
kunigas nanęjų lietuvių tarpe. Ir, rei

kia pasakyti, jie yra tikri
specialistai išnaudotojai.

Fašistų keliais
Anksčiau Kremliaus da

vatkos verkšlendavo, kad 
kažkokie fašistai juos kaž
kam skųsdavę. Paskutiniuoju 
metu patys bolševikėliai

TORONTO, ONT.išradė
jas Edisonas taip pat nuo vi
sokių niekniekių pradėjo sa
vo išradimus ir toje srityje

Džiovos konferencija
Rugsėjo 10-14 d. čia busnerado

tai prisiminti.
Gal prieš 60 metų Mari

jampolėje gyveno Bukavie- 
tis - Bukaveckas. Rodos, jis naudingumu, 
kurį laiką ir čia, JAV, yra
gyvenęs. Jis ilgus metus su
ko gaivą paukščius pamėgž- 
džioti — irgi pamėginti pa
dangėse kaip jie paskraidy
ti. Jei Griškis mėgino į tą 
darbą įkinkyyti garą, tai Bu- 
kavietis — savo raumenis.

Jis prie tankų prisitaisė 
savotiškus medinius

prasminga apie

pasiekė tokių aukštybių, ku- Tarptautinė džiovos konfe-į pradėjo kitus skųsti, 
rios iki šiol kitų nėra pra-'rencija, kurioje dalyvaus ir jje atkalbinėjo iš Kauno 

gausumu 'lenktos savo lr d.r’ (^°mas Jasaitis. Jį ten kilusi žydų kilmės stambų 
siunčia SW Floridos džio- biznierių neduoti skelbimo 
vininkų ligoninė, kuri yra i vjetos lietuvių radijo prog-Sumetė vyras, suprojek

tavo garo masiną ir... vieną 
umus valgius, tarnautojas jturgtius dieną Kaure mėgino 
tau kortelėj Įspaudžia, kiek ĮP31'*'*1 i padanges. Deja, ne
turi mokėti, pavalgęs išeida-!sekm('- Masina oran nepaki

tvarką: įėjęs iš automato įs
itrauki kortelę, pasiimi no

mas kasininkui sumoki rei- 
Kiamą sumą.

Matote, apie toki papras
tą dalykėlį reikia net ilgą 
straipsnį rašyti ir nebūti tik
ram, ar biurokratai susido
mės tavo pasiūlymu.

Vilnių pasiekė dujotiekis

(E) Rugpiūčio 13 d. Vil
nių pasiekė dujotiekis, nu
tiestas nuo Dašavos, Ukrai
noje. Priimant šią "dovaną 
iš Ukrainos“, Vilniuje Įvyko 
mitingas Vingio parke, kal
bas pasakė Maskvos atsto
vas K. Smirnovas, Lietuvos 
partiniai ir valdžios parei
gūnai. Kom. partijos sekre
torius J. Maniušis savo kal
boje pranešė, kad šiais me 
tais "daugelis sostinės ūkio 
objektų, elektrinės ir pra
monės įmonės galės kurni 

tauja? Jos užsienio politikos naudoti dujas... nauja kultū- 
kursas — ne karas, o taikus įžengs į darbo žmonių na- 
sambūvis.“ mus...“ Pačiame Vilniuje

Kaip kitaip jis gali rašyti, nutiesta 44 kilometrai dujų 
misdamas is Nikitos malo- tinklų, įjungti gyvenamieji 
nės!?

lo. bet, žeme šliauždama, iš
baidė turgun suvažiavusių 
arklius ir daug visokeriopos 
žalos padarė. Kauno gul>er- 
natoriu- įpyko ir įsakė Oriš
ką - Hriškevicių suimti ir 
Sibiran ištremti. Maskolių

192 n-rv pastebėjo, kad Vil
niuje, Būgos g. dujinėje va
rykloje pusryčius jau galėjo 
pasigaminti Bohumila Pes- 
tienė... Liepos mėn. per Vil
niaus radiją nekartą buvo 
nusiskundžiama, kad miesto 
gyventojai nesą pasiruošę 
priimti dujas.

Tik komunistas 
geras dėstytojas

Partiriai teoretikai pa
skelbė, kad "jau visiškai su
brendo sąlygos vertinti dės 
tytojo darbą pagal tai, kaip 
aistringai ir vaisingai jis 
dirba komunistinio auklėji
mo darbą“. Taigi, geras mo
kytojas tokioj ar kitokioj

J. Vlk».

PAVERGTIEJI J 
NEUTRALIUOSIUS

Rugsėjo 1 d. Belgrade, 
Jugoslavijoje, susirinko kon
ferencijos neutraliųjų ar 

spar-'taip bent save laikančių 
nūs, kurie rankų ir kojų pa- valstybių atstovai. Šiuo me- 
gelba turėjo būti sparčiai tu, kada dvi valstybių su
varomi. Jo įsitikinimu, jei jungos —komunistinė su So-

Tampos mieste. Dr. D. Jasai
tis buvo ir nepriklausomoj 
Lietuvoj džiovos ligos speci
alistas. Atvykęs į Ameriką, 
jis visą laiką dirba džiovi
ninkų ligoninėse, paskuti
niuosius kelerius metus mi
nėtoj SW Floridos ligoninėj. 

URUGVAJUS

ramai, nes, girdi, tie lietu
viai žydus piovę Lietuvoje.

M. Krasinskas

J. KAJECKO KALBA 
KONGRESO REKORDE

namai ir imonės. "Tiesa

paukščiai savo 
gelba skrai'io,

sparnų pa
tai kodėl

vietų Sąjunga priešakyje ir; 
laisvojo pasaulio demokra-

Minėjimai
Rugpiūčio 6 d. Montevi-

mogus šito pasiekti negali? tinęs valstybės su Jungtinė- 
Pamėgino. Kai sparnais jau imis Valstybėmis priešakyje 
apsišarvavo, užsilipo ant,—gana įtemtai stovi viena 
stogo, kari skridimui būtų Pr’e® k*t*B atsiranda daug 
didesnis įsibėgėjimas, ir su- Į valstybių, ypač naujųjų Azi- 
plasnojo sparnais, šokdamas J08 k Afrikos žemynuose, 
žemyn... gerai, kad laimin- kurios dabartinėje milžiniš- 
gai nutūpė žemėn. Nesusi-!k°je/alt°j° karo idėjų 
trenkė, nesu ižeidė. Bet jau k°vnje stengiasi užimti neu- 
nuo to išradimo šiek tiek

Rugpiūčio 28 d. "Congres
sional Records“ Nr. 149 se
natorius Paul M. Douglas 
išspausdino Lietuvos atstovo 
Juozo Kajecko kalbą, pasa
kytą Antrosios JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų šven
tėje liejios 2 d. Chicagoje.

Šen. P. Douglas, kalbėda
mas senate tos kalbos at- 

reikalu, taip

deo Urugvajaus Lietuvių 
Dr-jos patalpose metinę su
kaktį minėjo Lituania an ei 
Uruguay (Lietuva Urugva
juje) radijo valandėlė, ku
riai vadovauja jaunuolis J.'spausdinimo
Vaštakas. Buvo kalbų, dai-'pasakė: 
navo katalikų choras ir so-; ,.Nieka(, ncužmirkki 
hsta!, mokytojos G. Stanke- ka(| e^oms taut((ms 
vicienes ir jos dukters vado- meg sko|ingi nejkainojamą
----------------------------------  dėkingumą už jų drąsą ir

sudalytos sąlygos pavergto- nepalaužiamą dvasią, kuri 
sioms Europos tautoms lais- buvo ir bus esminiai veiks- 
vai ir savarankiškai apsi- niai, siekiant laisvės už ne
spręsti dėl tolimesnio savo ležinės uždangos. Aš norė- 

kad’nuo jų šokant gal kas ir rija) išsiuntinėjo visų minė- gyvenimo ir vidujinio susi- čiau pateikti pavergtų tautų 
išdegtų. O jei kristų, tai į tų valstybių vyriausybėms tvarkymo. Aišku, visų pirma dvasios pavyzdi kalboje, 

' iš ten turi pasitraukti Sovie- Lietuvos atstovo J. Kajecko 
tų Sąjungos karo ir kitokios pasakytoje Dainų šventėje 
pajėgos. Čikagoje“.

atšalo. Dar calvojo, gal dar 
nuo didesnio namo taip su

tralias pozicijas.
Pavergtųjų Europos Tau

tų Seimas (įeina Albanija,
sparnais plasnojant šokti, Bulgarija. Čekoslovakija, 
gal dar tada kas išeitų. Žiū- Estija, Latvija, Lietuva, 
rinėjo Šešupės tiltą. Manė, Lenkija, Rumunija ir Veng-

vandenį. Bei visi tie jo mė- memorandumą, kuriame, be 
mokykjoj tegali būti tik ko-'ginimai ir svajonės apie ko kita, prašoma konferen- 

“ munistas. j skraidymą dausose paleng- ciją pasisakyti, kad būtų
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Alpių papėdėj
( Pabaiga)

gos žymiai skiriasi nuo pa
prasto darbininko. Senesnės 
kartos prolesionalų sluoks
niai, išbėgdami i vakarus, 
nepalieka Įpėdinių, kurie jų 
\ ietas gaktų užimti su tokiu

(Keliones įspūdžiai) jsios mūšiais, keletas jų žy- j,a« patyrimu toj profesijoj.
• . * * - _ miOS tik meniniu atžvilgiu— nptnriAteinu as, žmonos vecla-, ... , , . Aaujai pa^Kiiu netuu pa-

' lietuvio“ su a?^su ^išsiuvinėti baldai n kankamai patyrimo ir, bijo- 
užuolaidos, tikrai, kaip paša- <>ami dėl blogai atlikto pa-

ma , pne to ' lietuvio“, su ....... baldai
simpatiška žmona ir 18 metų , ....
dukrele. Susipažįstame pįr. ^o&e aprašoma, c ia jas apra-,ikltoj administracinėj sri- 
n.iau kalbėdamiesi vokiškai, {f*9 but.ų pe* daU.g’ ° ska1^' l>' darLo galimos bausmės, 
o jis mane toliau pradėjo ^OJU1 v!s. Xie"a, bab. *unku bėga vėl i vakarus. Jis pasa
kai binti rusiškai. Deja, aš groz} Įsivaizduoti. koj0> ka(1 net ištisos Įmonės

Mes negalėjome atsistobė- išny
ti, kodėl daktaro šeima tiek nės

Vyriškis labai simpatingas. ;dau» kiaušinių per-n t. Yokiet.jos
; n- n. ii< kimi sitsiaiinis. d»-ika* Smalsumo velėdamas pa- zascien.

i usiškai mažai tesuprantu. 
Grįžome vėl Į vokišką kalbą.

dcl blogos techni- 
vadovybės. Tokiu būdu 

s ūkis smunka
Be to, jis labai atsargus, da-iKa- verčiamas pa
boja, su kuo ir apie ką kai- k-ausuu- I asirodo, rytų \o Paklaustas, ar jis pats ne-t vt i.uv i* viį/av, ***£ . . . . . .. . ...
ba. Tuo aš vėliau turėjau ga-' vaL"ĮM lr kiausi’ių ketma persikelti į vakarus,

įsitikinti. i beveik negalima gauti. Alė- jiS to n.paneigė. Priešingai,
sos — retenybė. _ Riebalų jįg labai norėtų aėliai tl ak
yla duodama po 250 gr. as- ielės i vakarus traukti, bet 
meniui kas 10 dienų. Rieba- j0 seni tėvai dar tebėra gyvi, 
lais yra skaitomas ir isduo- j;e (jar reikalingi jo pagel-

g gvdvto.ų į Vokietijos Įu““ias tlk sviestas. Bet išsyk bos. las jam ir trukdo čia
. - u- • • ' -1negalima visamvakarus jau išbėgiojo, tO1

įmy bes . 
jis esąs daktaras iš

V okietijos, gyvenąs
rytų — ......... Kiebahj

ir dir
bąs Dresdeno apylinkėj. Ka
dangi iš rvtų Vokietijosi • i damas tik sv iestas. Bet iss

Puslapis penkta* 

PRIE “KINŲ SIENOS” BERLYNE

V įe.ioj pusėj komunistu pastatytos Berlyne “kinu sie
nos” stoti komunistų policininkas, antroj vakariečiu. 
Miestas pertvertas tokia siena ir žmonės aklai atskirti.;lau_

tai
Liorichtas suteikė šios pro
fesijos žmonėms daugiau 
laisvės. Jie dabar gali į va
karus važiuoti savo atostogų 
praleisti. Pirmiausia yra siū
loma važiuoti i sovietiškus

mėnesiui da- persikelti. Du jo broliai ir į 
vinio atsiimti, nes nėra at- vra vakaruose, 
saigų. Pasitaiko, ypač žie- Kaip tik tą dier.ą ameri- Į 
mos metu, kad ir tos nor- kietis buvo pakeltas į erd- 
mos negalima išgauti: trūks- ves Pasiteiravau jo nuomo
ta atsargų.

Šviežių daržovių parduo- Amerikos ir Rusijos.

Amerikos darbo laimėjimai

—Labar rytas, tėve! Kaip kie dalykai dėjosi garbin- 
sveikata? giems mūsų kunigaikščiams

—Sveikata būtų nesiekta, Lietuvą valdant. Taip pat 
ale naujienos prastos. buvo Rusijoj ir kitur. Bet

—kodėl prastos? šiandien tokių dalykų civili-
—Gazietos rašo, Alaiki, zuotame pasaulyje jau nėra. 

kad Lietuvoj priviso visokio Nors skriaudų ir neteisybės 
narodo. Esą, Maskvos pasta- yra dar nemaža, tačiau žmo- 
ty ti pravadyriai porina zmo- nes visur prieš skriaudas ko
ne ms, kad tautystė tai bur- voja ir jos kaskart vis mažė- 
žuazijos ismislas. Sovieckai ja. Aš tikiu, tėve, kad atei- 
tėvynei esą nesvarbu, ar tu .tyje jų bus dar mažiau, o 
lietuvis ar samojėdas, bile gal ir visai išnyks, 
tik priklausai komunistų —Tu, Maiki, moki gražiai
partijai. Partija atstovau- nušnekėti, ale aš nematau, 
janti visam. Mūsų tautos hi- kaip mes galėtume masko- 
mnas seniai jau išpašolvo- liu
nytas. Jo vieton komunistų ti 
rašeivos parašė lietuviam 
šitokią liaudies dainą:

Alės bovietų proletarai,
Aluzulmonai, samojėdai,
Ir litovcai ir jevrčjai,
Visi artimi susiedai.
Aies tautu nepripažįstam.
Mūsų partija jų vietoj:
'tegyvuoja Puišių viera,
Tegyvuoja ir Sovietai, 
kai buržujus išnaikinom,
Lėtu va nusiramino;
Dabar žmones čia laimingi,
Mažai valgo, dirbt netingi.
Alės lietuviai geri vyrai,
Turim dirbti, netingėti, 
ir sovietiškai tėvynei 
Daugiau Kiaulių nupenėti.
'lodei keikim kiaulės garbę.
Kelkim bekonų kultūrą,
Ir ant 1oįx> dekim lopą,
Jeigu Rėmės kam prakiūra.
—Tai šit toji liaudies dai-

.... x i Nevv Yorko mieste prieš vaitėje tikslą, kaip žingsnį, 
nes apie ia etųdvikovą taip metus Įvyko pirmasis sprendžiant automatizacijos 

Darbo Dienos paradas, ir nedarbo problemas. 
20.000 dainuojančių links- Nuo pirmosios Darbo Die
nių darbininkų su plakatais, nes šventės New Yorke

Tas
kurortus, bet jis to nebeno- tuvėse kaip ii nėra. \ ienin- jam visai nerūpi, o dėl taria- 
ris. Jis’ir ten buvęs, bet, teIės daržovės, parduotuvėse mų sovietų "didvyriams“ 
kaip jis pats pasakojo, ten
nėrė tos “Heimliche Ruhe” 
ir visur yra Įsodinami nepa
geidaujami svečiai Į vieną 
ir tą pati kambari, todėl esi 
suvaržytas.

Jo duktė studijuojanti me
dicinos fakultete. Visi stu
dentai ir aukštesniųjų mo
kyklų mokiniai privalo at
likti vieną dieną savaitėj 
jiems skirtą darbo normą.
Darbas yra Įvairus ir dauge
ly atvejų nieko bendro ne
turi su pasirinkta mokslo 
šaka. Jo dukrelė, medicinos 
studentė, turi darbo prievo
le atlikti mašinų remontavi-

dažniau gaunamos, yra rau- keliamų ovacijų jis pasakė, masinjo susil ink;mo Uni. Amerikos darbininkai lai- 
donieji kopusia, ir ridikai, kad žmones yra vara varomi aikitėj ž ; g ne tjk darbo
Kaltinu konustai vra isduo- Baaannn ir nanusm hondyn J . ... / , ,way gatve. Taip prasidėjo valandų dieną, bet ir daug 

Darbo Diena, kuri vėliau ta- ko kita. Didėjant Amerikos
Baltieji kopūstai yra išduo- Gagarino ir panašių bondzų 
darni pagal normą, — mat, pasitikti.
juos galima ilgiau išlaikyti Spauda (dienraščiai) yra 
(rauginami). po tautine švente. Ja yra ekonomijai ir produkcijai,

. . naudojami partinei propa- švenčiami darbo laimėjimai, darbo žmonės laimėjo dar
Jam, kaipo jlaktaiun jia gandai. Net pirmuose pus- Kokie gi tie laimėjimai didesnę sau dalį. Šiandien 

buvo? lyra daug lygesnis JAV-bių
1884 m. Organizuotų Ar- turtų padalinimas.

ne visada 
ouvo pastovus ir lengvas — 
buvo ir kritimų ir kilimų, 

acija, priėmė rezoliu- Tokia, galbūt, yra mūsų eko- 
tiku atlikti ir pacijentus pri- žus ( Kukurūzų veisimo ?,iją; ^iančią, kad yra neminės sistemos prigimtis.
iminėti gali avo kabiuke, karštligė siaučia ir ryt Vo- natura “ . ™*. ! I>O *c.lekvAe?® atoslu-
Ligonius jų namuose vizi-kietijoj). mas valandas dirbti, astuo-lglo ekonomija vėl kilo i nau-

leista laikyti daižas, iš ku- lapiuose dedami sėjos jsa-
no jokios prievolės nereikia kymai. Gerai supraskite, jog
duoti. Jis ten ir auginasi aš su šiuo daktaru kalbėjaus i • •-
daržovių savo reikalams . pačioj rugiapiutej, o laik- •• , - • . • , • i *1T- . , , * . . ° , , J , . racija, po dviejų metu pasi- nGcinmc iv iL z gautą ir atliekamą aei - rastis nurodo, kur u- kuria- 1

j • . vadinusilių jis gali įsigyti medžiagos me kolūkyje žemes ūkio mi- pe(jer2 
ir medicinos Įrankių. Prak- nisterija Įsako sėti kukurū- e e c

Amerikos Darbo

tnzvti v’i-uVUVSVI TAM draudžiama, Vie- Dnzliirv rr ieZ-lIUU IO

žmonės turės ir toliau jiem
penėti. Ai beė jur mobiliur..nuvalyti ,1. (pirmųjųkiaules 

!aif.
—Ne viena Lietuva šian

dien jiems tarnauja, tėve 
Komunistų diktatūrą jaučia 

I Lenkija, Rytų Vokietija,
Rumunija, Vengrija ir kitos 
valstybės. Vokiečiai ir ven- painokos, kuriose mergaitės 
giai buvo jau sukilę. Dabar yra mokomos, kaip Įkalti vi- 
jie laukia geresnės progos, nis, pataisyti perdegusius 
Jeigu dėl Berlyno kiltų de- elektros saugiklius, kaip pa
mok; arinių valstybių karas galąsti peili ir panašiai, 
su Sovietų Rusija, tai nėra 1 ei ninkai yra mokomi lo- 
jokios abejonės, kad komu- i i J nno, kojinių adymo, pro- 
Inistų valdomi kraštai sukil- sijimo, siuvinėjimo, mezgi- 
Itų. Ir jeigu tame kare Rusi- mo, kulinarijos meno ir net 
ja būtų sumušta, tai nėra vaikų auginimo ir priežiū- 
abejonės, kad pavergti jos ros.
kraštai atgautų nepriklauso-; Daktaras nieko prieš ne- 
mybę. Tada, be abejo, ir , turi dčl tokių pamokų dės- 
Lietuva galėtų atgauti lai- t\mo, priešingai — jis pri-

daktarui tenka • i-\- u * * i • i u • AdaKtarui tenka ginieti, bet tokių yra labai Gegužės Diena) Unijos
----------................................ ,-------------o— ■ r u r mažaL Iš patikimų asme- aįkštėje įvyko 30.090 dar
iai buvo atlikta per dvi sa- Unikumas bet »-, nų toks radijo priimtuvas bininkų masinis mitingas tai

mus šriubus, išvalyti hanga- 
ius ir perkeitinėti padangas.

kiekvienam 
apie 9000 gyventojų

nias valandas miegoti ir aš- jas gerovės aukštumas. Šian- 
tuonių valandų laisvalaiki dien vidutiniško fabriko 

larbininko g.vvenimo lygis 
beveik keturis kartus

tačiau, ladųo priimtuvus, tie gali greitai plito> ir 1886 ge. ls80 metais
Vaikų darbas ir “prakaito 

krautuvės“, buvusios prieš 
75 metus, buvo panaikintos. 
Aukštesnis gyvenimo lygis, 
geresnė mediciniška priežiū- 
a prailgino žmogaus gyve

nimą beveik ligi 70 metų 
amžiaus. T echniška pažan
ga pašalino daug netikslu
mų iš fabrikų ir ūkių.

Amerikiečiai taip pat gali 
džiaugtis ir vis gerėjančia

gonys, turintieji gimimų va
„amu ruošos mokyklų jka!?os^’ su daktaio įecej tu jUS aparatus nedaug kas te- natūralu — paremti, 

vnai nėra, bet yra dėstomos ^^^^S;****“ "“»• .. Konservatoriai

gų ir avalinės siuntinėliu: 
ateinančius iš vak. 

j jos, jokio muito nei 
' mokėti nei siuntėjui nei ga- 
' vėjui.

Aš jį paklausiau, ką jis 
galvoja apie tokį gvventojų 
bėgimą Į vakarus. Ką jis at
sakė, aš jo negaliu nei gilti, 
nei peikti. Išbėgusiiijų vie
ton yra atkeliami kiti gyven- 
tojai, daugumoje žemės ū- ka(į
kio srityje. Tai yra daugiau- -

Į šia jaunavedžiai, kurie ne
būto

Ryt. Vokietijoj 
yra didelis butų trūkumas.

vai les. yra konfiskuojamas, o nau- minčiai — kas vra žmogui

___ . tuojau ją
Žmonės yra nepatenkinti atmetė, sakydami, kad jeigu 

Vokieti’ K°mUnistiniu Va,dymU’ net darbininkams bus duota 
reikia lr patyS komunistaL Tačiau tiek laisvalaikio (10 ar net 

syki Į partiją Įstojęs, negi 12 valandų tais laikais rei- 
išeisi be pasekmių? kėjo dirbti), jie jį praleistų

Fo kalnus pasikarstę ir ^dykinėdami ir hevesdami .^cS^^AnsaūįaAArSn"- 
grazioj gamtoj pailsėję, ren-”ma,stiniską“ gyvenimą. ,.,, .. •,aiku

na, Maiki, dėl kurios mano Į <v§-
dūšia šįryt taip markatna.; ;—pereitą sykį tu sa- 
Mūsų Lietuvoj viskas ver- keL kad vainos dėl Berlyno
čiama aukštyn kojom. Jau ne 
Didis Kunigaikštis Vytau-

nebus.
—Man, tėve, ir dabar taip

taria tam, bet tiktai nesu-, 
tinka dėl darbo paskirstymo, tuP galimybės gauti

t- ra rl ,-zv nntni-l cm miestuose. Ryt. v okltkuris nieko bendro neturi su 
studento pasirinkta mokslo 
sritimi. Dėstomas pamokas

gėmės važiuoti namo, vėl 
prie Įprasto kasdieninio dar- 
oo. vėl laukti to malonaus 
laikotarpio — atostogų. Mū
sų šeimininkė tiesiog nega- 

mes nė
mažiausios žaizdelės neisi- 
brėžėme, belaipiodami po 
plikas kalnų uolas. Ko ji ne
žinojo ir nežino,tai, kad mes 
telaipiojom tik ten, kur ke-

tas garbinamas, ale nupenė- rodos. Tačiau santykiai tarp jis landa piaktiškas. Kodėl 
moteris negali pakeisti au
tomobilio padangos ar Įkal
ti vinies j aveikslui pakabin
ti, o vyras maistą pagaminti 
ar kūdikį nuprausti? Gyve
nime juk visko pasitaiko. Su 
šiuo jo galvojimu ir aš sutin- 

• iku. Kaip dažnai pasitaiko,

ta degląją kelia aukštyn. Į Vakarų ir Rvtų labai Įtemp- 
Lasakyk, kur bus galas? jtb ii’ niekas negali tikrai ži- 

—Nenusimink, tėve! Gy- nori, kaip jie susitvarkys, 
venimas turi dvi puses: ge- Gal bus atrasta išeitis deiy- 
rąją ir blogąją. Gal taip ir bose, o gal ir kitaip bus. 
geriau, nes jeigu nebūtų nie
ko blogo, tai nežinotume 
kas yra gera.

Maiki. mano uoslė už 
uodžia paraką.

—Parako, tėve. yra visur
Ar tai tu rokuoji, kad pilna. Bet tikėkimės, kad jo

po dabartiniu blogumų ga
lėsime susilaukti gerumų?

—Aš manau, tėve, kad su
silauksime.

—Kodėl tu taip mislini? 
—Todėl, teve, kad žmo-

niekas nepadegs.
—O gal ir gerai būtų,

kad ji padegtų. Lietuvai ga
lėtų būti geriau, jeigu rau
donas velnias susprogtų.

Blpg.au yra mokytojams jjaj nurodyti turistams pasi-
ir kitų profesijų žmonėms, 
ypač inžinieriams ii techni
kams. Paskutiniuoju metu

aikščioti. Tais takais laipio
ti nėra pavojaus, ir mes be 
okiu kliūčių visus aukštus

pradedama tos specialybės balnus nugalėjom.

kad moteris kur nors pake-|tuose-

asmenis atvežti ir a:\gyven- 
dinti iš "broliškųjų" tautų. 
Rusų kareivių jie beveik ne
mato,nes šie yra apsistoję 
daugiausia apskričių mies-

Iv stovi su nuleista padan
ga ir nežino, ką daryti.

Čia turiu pastebėti, kad 
iš rytų Vokietijos turistai va
karinėj Vokietijoj gali vel
tui Įeiti Į meno muzėjus, is- 

kultūrines 
ir šiaip paskiras 

meno parodas ir paskaitas.

-Bet tėvas nematai Lie- 
nijos gyvenimas nuolat eina tuvai kito pavojaus. Juk yra dorines vietoves, 
geryn. Seniau buvo dar blo- dar ir juodas velnias. Jis nė parodas 
giau. Net ir mūsų Lietuvoje kiek negeresnis už raudo-

ko laisvalaikis pasidarė 
daug turiningesnis. Net to
kia pasenusi liga, kaip rasi
nė diskriminacija vis dau
giau kur ir greičiau nyksta.

Žinoma, mūsų demokrati
nėje visuomenėje dar tebėra 
gana daug trūkumų, tačiau 
jų nėra tiek. kad ateity nega- 
ėtume ir jais atsikratyti. 
Darbo unijos daugelį nege
rovių vis dar kritikuoja ar 
jomis skundžiasi (kaip ir 
turėtų daryti), tačiau ir jos 
į )i i pažįsta daromą pažangą. 

American CounciI

Bet aštuonių valandų darbo 
diena ir 40 valandų darbo 
savaitė galų gale laimėta 
be jokių ūkiškų suiručių.

Biznio firmos nesubank- 
rūtavo, kaip buvo numatyta 
konservatorių, o priešingai, 
darbdaviai pastebėjo, kad 
darbininkai daugiau paga
mina per 40 darbo valandų, 
negu seniau per '48 valan
das. Geras darbo atlikimas 
ir produkcija didėjo, šian
dien Plieno Darbininkų ir 
kitos unijos turi pasistatę 
30-ties daibo valandų sa-

Daktaras su savo šeima 
atėjo atsisveikinti ir laimin
gos kelionės palinkėti. Da
vė adresą, bet ne savo pa
ties: jis bijosi Jis mus nuve
žė ir iki traukinių stoties.

Anykštėnas

Alės turime panaudoti visas 
galimas apgaules, klastas, pri- 
sidengimus, klaidinimo laidus 
lygiai kaip tiesos nuslėpimo, 
net ir labiausiai priešingomis 
Įstatymams priemonėmis. Nes 
kol kapitalizmas egzistuoja gre
ta socializmo, niekad negali bū
ti jokios taikos tarp ju.

Leninas

Keleivio" J932 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 

UŽSISAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas

ruošti. Jame bus daug ir Įvairių skaitymų, informacijų, 
clių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai 
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass. z

Rimtai susikaupęs, iis iš
dėstė tokį gyventojų bėgi
mą kaip nepateisinamą, tuo 
labiau paprastų darbininkų, 
kurie, jokio amato nemokė
dami, vak. Vokietijoj susi
duria vėl su ta pačia butų 
problema, ir, nors darbo ten 
yra pakankamai, bet paėmus 

iš-Jie mus keletą kartų pasi- i uždarbį ir pragyvenimo
baudžiava, kada žmonės ne- —Vot. Maiki. tu čia man-ėmė drauge aplankyti Ba- laidas, jų likimas nepasida-
turėjo jokių teisių. Vienas pasakei didelę mįslę. Kibą vai ijos karaliaus puošniųjų iro laimingesnis, 
bajoras galėjo parduoti sa- tu eik sau knygų skaityt, o pilių (Liudviko II-jo). Tai
vo dvarą kitam su visais gy- aš tuo tarpu pamislysiu, ka- tikrai dėmesio vertos pilys, 
vuliais ir valstiečiais. Ir to- tras velnias geresnis.

buvo labai blogų laikų. Buvo nąjj.

Gi profesijų žmonės 
Vokietijoj Įsikuria dau:

vak. 
: ge-

Ne visos jos yra pagarsėju- riau, nes jų uždarbiai ir al- Ludrus. kaip lapė prie žąsų.

f i

Blpg.au
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JAROSLAV HAŠEK

įžiūrėti i kairę, paskui i de- tai keisk nors kas antrą die
TOKIAS MADAS SICLO PAKYžH S

Kaip jums jos patinka? Vidurinis balinis drabužis laikomas labiausiai elegantišku, 
o ar norėtu kas jį vilkėti? Reikia manyti, kad savanoriu visgi atsiras.

sinę.
8. Dviratininkai turi elgtis 
pagal eismo ženklus.
9. Kur nėra šaligatvio, eiti 
kaire puse.
10. Nežaisti gatvėje.

ną.
Jei jūsų oda yra sausa, 

nusiprausus jūs gal jaučiate 
lyg kas jūsų oda šliaužtų, 
rėpliotų, bet tas nereiškia, 
kad nereikia vartoti muilo ir 

į vandens. Tas rodo, kad nu- 
Isiprausus reikia vartoti ko
kį nors lengvą skysti, lret ku-

Tęsinys

Atlikęs pamokas savanorių mokykloj, vyresnysis lei
tenantas Lukašas išėjo pasivaikščioti su Maksu.

—Leiskite jus Įspėti, ponas vyresnysis leitenante,
—rūpestingai tarė Šveikas,—būkit su šunim atsargus, kad į 
jis nuo jūsų nepabėgtų. Jis gali pasiilgti savo namų ir pa-! 
sprukti, jeigu ji atrišite. Taip pat nepatarčiau jums ves
tis ji per. Havličo aikštę. Ten valkiojasi piktas šuo iš mė-1 
sos parduotuvės, kuri yra •‘Marijos paveikslo” namuose, 
ir smarkiai kandžiojasi. Vos tik pamato savo rajone sveti
mą šunį, įmanydamas ji sudraskytų, kad tasai jam ko nors 
nesuėstų. Lygiai kaip anas elgeta prie švento Haštalo 
bažnyčios.

Maksas linksmai šokinėjo ir pynėsi vyresniajam lei
tenantui po kojų, apsivijo su grandinėle apie kardą ir ne
paprastai džiūgavo matydamas, jog jį veda pasivaikščioti.

Jie išėjo į gatvę, ir vyresnysis leitenantas Lukašas 
patraukė į Pržikopus, kur buvo paskyręs pasimatymą su 
viena dama Poniškosios gatvės kampe. Vyresnysis leite
nantas paskendo mintyse apie tarnybinius reikalus. Apie 
ką jam rytoj teks aiškinti savanorių mokykloj? Apie tai, 
kiap nustatomas kurios nors viršūnės aukštis? Kodėl auk
štis visada skaičiuojamas nuo jūros paviršiaus? Kaip iš 
aukščio nuo jūros paviršiaus nustatyti paprastą kalno 
aukštumą nuo jo papėdės? Kuriems velniams karo mini
sterija įtraukia tokius dalykus į mokyklos programą?
Tas juk reikalinga artileristams. Pagaliau yra juk gene
ralinio štabo žemėlapiai. Kai priešininkas atsiras aukštu
moje 312, nebus kada svarstyti, kodėl šito punkto aukštis , 
skaičiuojamas nuo jūros paviršiaus, arba nustatinėti pa- , 
prastą šito punkto aukštį. Pažvelgei į žemėlapį ir viskas 
aišku.

'Vyresniajam leitenantui Lukašui artinantis prie Po
niškosios gatvės, šitas mintis išblaškė griežtas “Halt”!
(Stok).

Sulig tuo “Halt” šuo šoko. norėdamas nusitraukti, ir,1 
džiaugsmingai lodamas, puolė prie to žmogaus, kuris 
suriko griežtąjį “Halt!” 1

Prieš vyresnįjį leitenantą stovėjo pulkininkas Krau-Į
sas fon „Cilergutas. Lukašas atidavė pagarbą ir sustojo ; laikraščio skiltyse tilpo liūd- tai vertina Varnienės talką 

bendros idėjos greitesniam 
įpilietinimui šiame krašte. 

M. Varnienė, kaip žinia.

TARP BALTŲJŲ ŽIEDŲ

Tu nebauski manęs, kad pažėriau 
Mažą saują baltųjų žiedų,
Ir nepyki, kad taip aš norėjau,
Kad juose neįspaustum pėdų .. .

Tie žiedai labai gležni ir trapūs— 
Mokėk džiaugtis ir žaisti tarp jų. 
Tyliai skleis jie švelniausiąjį kvapą— 
Tik nemindyk baltųjų žiedų!

Janina Narūne

ac puošalas nuolat juda.
Zoologinius papuošalus 

jis padarė pavidale peteliš
kių ir bičių, kurios plesdena 

Įsu savo sparniukais. Yra 
jtaip pat judančių šunų, ka
čių ir paukščių.

šių metų žieminėms suk
nioms ir kostiumams šities 
judantieji papuošalai pri- 

i duoda savotišką gyvumą ir 
judrumą.

V. C.—G.

MOKYKIME VAIKŠČIOTI

ŠVARA—ODOS GROŽIO 
PAGRINDAS

Mes dažr^r~panništame,'ris nebūtli liPnus ir laukuo- 
kad pagrindinis dalykas bet A38,
kurio amžiaus moteriai ture-!.. Prieš einant ^uiti reikia 
ti gražią odą yra 'švarumas, ištepti odą tikrai riebiu kre- 
Ta taisyklė tinka 2 metų Tepdama veidą, nepa- 
mergaitei ir 60 metu sene-;m^^ *r kaklo, ne* negražu, 
jeį^ . ‘ ijei veidas atrodo švelniai, o

Kad ir kažin kiek kosme- 'kaklo oda šiurkšti.
tikos vartosime, bet savoj 
odos trūkumų nepaslėpsime.
Jei nori tikrai gražiai atro-’ „ , ,...
dyti, turi rūpintis palaikyti Į L 1
oda labai švaria.a ■u I

Todėl, iš naujo grimuo
jantis senasis grimas ruti bū
ti pašalintas. Jei oda sausa, 
venk kaisto vandens, var
tok drungną vandenį ir te

221,000 PAVAINIKIU

skelbtomis žiniomis 1959 
metais Amerikoje gimė 
4.295,000 vaikų, iš jų 
221,000 buvo pavainikiai. 
Vadinasi, tūkstančiui gimu
siu vaikų 51 buvo pavaini-

nolininj muilą. Plauk veidą i j“*1 Dau«“ma «
__ V..-.. ‘___ 1 - . “ buvo Ktik su švariu vandeniu 
Rankšluostis turi

toks pat švarus, kaip ir jū
sų veidas. Geriausia būtų

jaunesnės kaip 15 me-
būti’*-

Manoma, kad tikrasis pa
vainikių skaičius yra kiek

keistfiTkiekviena diena?bet di<lesris- n?s dalis tokių 
jei šito negalima padaryti,glm,mų nuskP‘ama-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai ____ $3.50

ŽEME DEGA, J. Savicke karo metų 
<1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis 414 psb kair.a ---,84250

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo- 

j menės santvaika ir kodėl ji <į»r 
kJHL. Kaina ........................ 25 Ct.

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

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

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

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ........................................ 50 Ct.

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

DlENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai. 464 ns\. kaina. ...$6.00

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

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

pasaulio lietuvių žinynas
paruošė Anicetas Simrtls. daugy
be žinių lietuvių j- anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su 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. I.ingis. J. 
Balys Ir J. Žilevičius, 326 psl..
kaina ........................................  $5.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG- 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal. 

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

Vaikai tuoj pradės vaik
ščioti i mokyklas. Pernai, jie 
buvo išmokę pagrindines ei
smo taisykles, bet per vasa
rą galėjo užmiršti, todėl 

m. spalio , d. šio,montessonmnkailabai auk.,- ?iū|o tžvams y., įkaW vai.
• kams i galvą šias taisykles:

1. Klausyti policijos nurody
mų ir sekti šviesas.
2. Nelysti tarp dviejų auto
mobilių.
3. Sutemoje apvilkti juos 
baltais drabužiais.
4. Ypač turi būti atsargūs

Žemaičių dukrai 75 m.
1959

stojo įla
prieš pulkininką, teisindamasis, kad jo nepastebėjęs. nokai skambanti žinelė: 

Pulkininkas Krausas karininkų tarpe buvo žinomas “nuskilo Montessori vaikų
savo aistra suteikinėti už nepasisveikinimą. auklėjimo draugija,“ kur 

buvo pranašaujama jos liūd
Sveikinimąsi jis teikė stulpu, nuo kurio pareina per

galė ir kuriuo paremta viso Austrijos karinė galybė.
141Z ... .... . . . ..... . t . , , , • ja susipažinau 1957 m. Ci-Kareivis i sveikinimąsi tun įdėti visą sielą, šaky-m . , ... . •‘ •*» j kagoje. Dabar šioje pat vie-

nas likimas ir nešlovė jos 
steigėjai M. Varnienei. Su

yra Lietuvių Montessori 
D-jos steigėja Čikagoje ir 
pavyzdingo darželio lietu
viukams organizatorė. Rei
kia tikėtis, kad iš jo išaugs.

davo jis. Tai buvo giliausias feldfebeliškas misticizmas. ;toje jos 5^^ prOga jei ne Vn7 Ie- besant
Jis stebėdavo, kad duodantis pagarbą sveikintųsi• norėčiau pasidalinti su skai- išimtys tokių darže liukų ;'?• Gatve Pereitl tik sankry-

pagal visas taisykles ligi mažiausių smulkmenų ir taip, Rytojais kitokiomis mintimis. 1-:-..... i,~ zose.
kaip pridera kiekvienu atveju. Jis tykodavo kiekvieną' Varnienei—Marijai Ku-
praeinantį, nuo eilinio iki papulkininkio. Eilinius, kurie 1 raitytei, užsispyrusiai že- 
šiaip sau pridėdavo ranką prie snapelio, tarytum sakyda- maitei raseiniškiai, rugpiū- 
mi: “A, sveikas gyvas!”—jis pats nuvesdavo i kareivi- ičio 26 d. sukako 75-sis gim- 
nes nubausti. ' ;tadiems. Ji us dar žvali,

T ... • • • u a- x v-- „ ’iudn, apsukri ir nesedi, ran-Jam negaliojo pasiteisinimas: As nepastebejau. ^jus di[tej

“Kareivis,—sakydavo jis,— turi ieškoti minioj savo planuoja, lyg dar šimtą me- 
viršininko ir galvoti vien apie tai, kaip atlikti savo parei
gas, numatytyas statute. Krisdamas mūšio lauke, jis prieš 
mirdamas turi atiduoti pagarbą. Kas nemoka atiduoti 
pagarbos arba apsimeta nepastebįs viršininko, arba ati
duoda pagarbą atsainiai, tas mano akyse yra bestija.”

kiekvienoje lietuviškoje ko-, _ _ . ,
lonijoje. Ar ne žavu? Ko ,6- Sau«°‘>s sankiyzose su-
nepajegia bendruomenes, tai J?nc,u automobilių.
Įvykdo vienas žmogus, tal
kinamas tokių pat kieta
sprandžių žemaičių.

Mieloji Sukaktuvininke, 
savo gyvenime mačiusi ir 
šilto ir šalto, nepalūžk at-< 

tų gyventų, be šių metų. Pa-'šiaurių vėjų gairinama, bet 
vydas ima, susidūrus su šia ištvermingai berk lietuvybės

7. Pereinant gatvę pirtną

—Ponas vyresnysis leitenante,—grėsmingai prabilo

MARLBOROUGF/S LITHUANIAN I
SELF-TArOIIT. M. Inkierė. ge-1 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ........................... $1.25

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

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

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

"jaunuole“, nors pati galė
čiau būti jos duktė.

grūdelius kaip Į vaikų, taip 
ir į motinų širdis, kurios ne

jau beveik puskapė metų, pastiprinamos ima susigun- 
kaip sukaktuvininkė be atly-jdyti svetimo krašto paukščio 
dos studijuoja visokius auk-i dirbtinai dažytomis plunks-

pulkininkas Krausas,—jaunesnieji karininkai privalo dėjimo metodus. Labiausia ji nelėmis. 
sveikinti vyresniuosius. Tas nepanaikinta. O antra, nuo yra pamilusi Montessori sis- 
kada karininkai įvedė madą eiti pasivaikščioti su vogtais J temą, kuri pagaliau plačiu 
šunimis. Taigis, su vogtais šunimis! Šuo priklausantis:mastu imama praktikuoti ir

Ona Puidokaitė

kitam, yra vogtas.
—Šitas šuo,—ponas pulkininke . . . —buvo beprieš- 

taraująs vyresnysis leitenantas Lukašas.
—Priklauso man, ponas vyresnysis leitenante,— 

šiurkščiai nukirto pulkininkas.—Tai mano Foksas.

Foksas arba Maksas atsiminė savo senąjį šeiminin
ką, visiškai išmetė iš širdies naująjį ir ištrūkęs šokinėjo 
ant pulkininko ir taip džiaugėsi, kaip gali džiaugtis šeš- 
taklasis, kurio idealas parodo jam prielankumą.

—Pasivaikščiojimai su vogtais šunimis, ponas vyre
snysis leitenante, nesiderina su karininko garbe. Jūs ne
žinojot? Karininkas neturi teisės pirkti šuns, iš anksto ne
įsitikinęs, kad šitas pirkimas neturės blogų pasekmių,— 
griaudėjo pulkininkas Krausas, glostydamas Foksą-Mak- 
&ą, kuris niekšiškai ėmė urgzti ant vyresniojo leitenanto 
ir rodyti dantis, tartum pulkininkas būtų jį siundęs: 
“Griebk jį, griebk.”

(Bus daugiau)

Š. Amerikoje.
Amerikiečių Montessori

Centras via Greenwich, 
Conn., kuriame teko man 
plačiai šią vasarą lankytis. 
Kaip pasirodo, Varnienė sa
vo darbu šioje srityje stebina 
ne tiek savuosius—lietuvius, 
kiek amerikiečius. Ką jie 
dabar bando pas save įsi
vesti, kaip paskutinį mokslo 
žodį, tą lietuviai Varnienės 
dėka jau praktikuoja virš 
30 metų. Dabar amerikiečiai 
visomis keturiomis bando 
kabintis į Montessori, pama
tę,kad jų pažangiose mo
kyklose vaikai nebeišmoks- 
ta ne tik skaityti bei skai
čiuoti, bet nebeįstengia ir 
padoriai elgtis. Amerikiečiai

JUDANTIEJI
PAPUOŠIMAI

Žinomas juvelyras (auk- 
sakalis) Paryžiuje “Fred” 
išleido pirmą syk gana ypa
tingus papuošalus. Jųjų ypa- 
ttingumas yra tas, kad jie 
gali “judėti.” .Jis sukūrė juos 
dviejų rūšių: papuošalai su 
motyvais iš botanikos ir pa
puošalai su motyvais iš zoo
logijos.

Pirmosios rūšies tai ro
žės ir tulpės, šios gėlės pa
darytos iš aukso, brangak
menių ir perlų. .Jos taip pa
dirbtos, kad juda: pirma jos 
atvaizduoja pumpurą, vė
liau jos “pražysta” ... ir 
“nuvysta.” Šitas vyksmas! 
via kartojasi ir tuo būdu pa-

PAKOPA AUKŠTYN

Varolyn Komantis atvyko 
į Hampton Bcach, N. H., 
atostogauti, suvaidinus pir
mąją rolę filme, čia ji 1958 
m. buvo išrinkta gražuole 
ir tas praskynė jai kelią { 
sceną.

NEMUNO SŪNŪS. Andriau- Valec
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3S0 
psl. Kaina................................  $3.00.

NEMUNO SūNCi Andriaus Valuc- 
ko romano antRji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime?-’ pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pop’eriuje. Kaina .................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsi’ninimr.i iš 4"tu- 
vos ir iš Anterikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00

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

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

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

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

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Mickelsonienė. 250 įvairiu lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................$1.25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................... >10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVISCM 2. Braadvaz —Sau

f
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Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

pajėgesnis. Jo srovė suka ga
ilingas vandens turbinas, o 
šios elektros jėgą gaminan
čia? mašinas ir t. t. ir t. t. 
Jeigu turi pahdovą, jis tau 
tuoj paaiškina, kelios turbi-

VIETINĖS ŽINIOS
LAIŠKAI REDAKCIJAI

1
Niagara Falls niaus krašto, ypač senosios nos dabar veikia ir kokio jo;

Niagaros miestas, 1900 m. Trakų^upskrities dzūkai - galingumo ir kiek
neturėjęs nepilnu ž0,000 "?°. ^>ų, Varėnos, Va-^rengrama. Dabar 

‘ kininkų, Marcinkonių ir t. t

“Keleivio” 34
dar jų tilpo Romo Bdčkaus, "tal
kėliau- girio” (skautų tunto-—J.

numeryje

vaduotojas, ypač man tuo 
reikalu rašinėjąs, apie jo
kios komisijos rekomenda
cijas dar neprisiminė. Gal

viso nėra buvę, ir antra,— | 
kun. Klimo ir f ii. Gimbuto, 
teisė siūlyti skautų tunto

KNYGOS JAUNUMUI

Jei jaunas nepamegs < 
reikaluose, ka jiedu nori, lai knygos, jis jos neskaitys ir * 

turi s
a3

s voje visuomenėje tuo pa- uaugęs. Todėl tėvai 
čiu dar neduoda teisės korė- parūpinti vaikams ko dau- 
>pondentui prie jųdviejų iau lietuviškų knygų. Pirk- 
pasiūlymo pasekėjų sąrašo darni vaikams dovanas, vi- 
savo nuožiūra pridurti tokių suomet atsiminkite knygą ir 

mo reikėtų būti laibai atsar-lpavai.d2ių įr tiek, kaip jam tą dovanokite. Keleivio ad- 
giems, nes dėl to nukenčia atrodys patogiau viešajai ministracijoje galite gauti 

opinijai palenkti apgailėti- šias jaunimui tinkamas kny- 
nu Bostono skautų Įvykių gas:
atžvilgių. ; DAIGELIAI, parašė J. Narūne,

jis pamiršo? . . Todėl kore
spondentams dėl žinių tikru-

gyventojų, 1960 m. jau per- " - '•♦įninkui paaiškėja ir tų žagi- V.) spaudos Nedėjo, pasira-
žengė 100,000 riba. Labiau- I.uJ111lr hetuv.iai P^^tatę r.e- nįų įr žaginėhų su visais sytas ps. K. Nenorto keletą 
šia paaugo pirmojo pasauli
nio karo metu. Tada ėmė čia 
kurtis ir juodukų kolonija.
Tai Amerikai būdingas me
džiuose paskendusių nedi
delių dviaukščių medinių 
namų miestas
pailgais keturkampiais kvar

didelę mūrinė šv. Jurgio bokštais ir bokšteliais reika- biografinių bruožų liečiąs 
bažnyčią (1910 Niagara St.) į lipnumas; paaiškėja ir tų straipsnelis, 
su sale po ja ir salia gana vielų — gero pančio storu- Jame rašoma: . . Vv-
patogia klebonija. Dar ir da- mo— paskirtis. O tų geleži- liausiąs Skautininkas Euge- 
bar joje lietuviškai skaito-į nįų kergpių ^en ištisi mišką’.. nijus Vilkas, aprašęs ir ga- 
ma evangelija ir sakomi pa- Tai vis elektros laidai, išve- vęs rekomendacijas iš prof.

:r kitų tokio korespondento 
patiektų žinučių ar straips
nelių vertė.

Ps. J. Vaičjurgis 
II

aciu iiieuiiuu i i • u * ii--i i, * Keleivio Nr 34 š. m. rug-s, suskirstytas ’nol:s!al: bet mak'lainkM. de- džioti ne tik į vietines imt,- Igno Končiaus, bei prcfeso- iago mėn 23 d. Romo Brič- 
kamuiais kvar- ??’ lab?-‘ ?e?ausu' V tlkla ae' nes, bet ir i tolimesnius kai- liui talkininkavusios komi- kaus patalpintoje korespon- 

talais. Išilginės gatvės (va- '{?? r?‘.,?lnes draugijos. Bet, mus> miestelius ir miestus sijos, susidėjusios iš v. s. dr. dencijoje apie naują Bosto- 
n.ff'i... L.. del vlsisko neturėjimo inte-Įsu visom jų įmonėm. \. Čepo, ps. dr. Jurgio Gim- no tuntininką dėl

Kas turės progos užklysti buto, ps. kun. Jono K imo ir netikslios informacijos no- 
nuo s. m. ,.ju painformuoti:

Rajono vadeivos pavestas 
Končius

pas save korespon
dencijoje minimus asmenis 
pasitarimui. Tame pasitari-

žiuojant nuo Buffalo) var
dais pavadintos, jas kertan- ... . , . * • - - ,
čios skersinės su mažom iš- vų O1-Samzacijų sukurti nej- :\’įa«aron rugpiūčio - rugsė- s. helio Moko, 
imtim — numerinės. Mūri- £teng! V ret grynai lietuvis-,jo mėn., nepatingėkit aplan- liepos 16 d. Bostono ‘Žalgi

ligentinių pajėgų viešųjų sa-

gamybos
... . ?haip Jau ti dvasinio peno, o tėvai pa-> kiek

ste susitelkusi išimtinai sun- S£?±,nihS „ in ne ‘"i iuv,az!avę :s ap-vlm- J““” komls« du atst0™ riau ps. K. Nenorto kandi-
kioji pramonė—plieno i u. ujusių net ;kes ūkininkai sustato savo buvau priverstas paskuti datūrai tuntininko narei-

los, prekybos ir 
imonės ir kitos. nuo tėvų ir nuėjo pats ieško- f akuota aikštė, 

pakiliais
dar vienišesni. Vienoj takai:

kitoj

išvedžiota silenkimas su tiesa. Šiuo at- 
cementiniais veju turiu pažymėti, kad Į me dalyvavau, bet neprita-

pi amone plieno aukštaji mokslą, bet su Sunkvežimius užpakaliais
tas. Lengvesniu darbų dide- rt!okslu.,‘. Jle pa -'t15 hetu- “kus ir dali g 
iu.. Viskos seimos iškeliavo.

s į Atlanto Rajono Vadeivos 
ia s. V. Pileikos ultimatyviu 

kurio nevvk-
gaminių

dėžėse, pintinėse ar maišuo- reikalavimu,

datūrai tuntininko parei 
goms, nes nesutikau, kad ge
rai su tuntu dirbąs ps. J. 
Vaičjurgis būtų pašalintas

Prašau priimt: tikros pa
garbos pareiškimą

dr. Vyt. Čepas

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

SCOTTVILLE, MICH.
- i PASAKĖČIOS, A. Giedrius,

Į knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios. 175 psl., kaina $2 00'

JŪRININKO SiNDBADO NUO- *-
TYKIAI. įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................ $2.00 "

NAKTYS KARALIšKIUOSE. I.iu-’" 
do Dovydėno apysaka. 168 pslų-*" 
kair.a ....................................... $2.OO"

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

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

Pakalbinkim draugus, pa- ' ‘ 
žįstamus ir kaimynus už*isa-'* * 
kyti “Keleivį.” šiemet kai-'*u 
na dar tik $4-00 metams.

>*
LAIKAS PRISIARTINO 

DĖMESIO LIETUVIAMS :
Antras šventraščio Studijavi

mų tomas. 358 puslapių. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra— i 
našystės liečiančios mūsų laikus. H k 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an-“’’ 
trąjį Atėjimą; kitame skyrių- -- 
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: •••

Įdomios paskaitos, tema:
Kenkta Abelna Karalystė

Keturios Karalystės išprana
šautos jau buvo. Dangielas pran. 
7:17. Dabar atėjo Idikas įsteigti 

buvo pa-,Penkt9 pasaulinę Karalystę, ku
ri amžinai išliks. O kas bus ka
ralius tos penktos Karalystės? 
Gali kas sakyti, kad Nikita 
Chru&įvas. Ne! Nereikia spėti, 
bet anjute ir girdėkite ka Die
vo žodis sako. O tuomet būsite 
smagūs ir laimingi tikrai suži
noję, kas bus karalius tos Nau
jos Gadynės.

Nes yra parašyta Dangielo 
pranašo—2:24: “Laikė šitų ka
ralysčių Dievas iš dangaus pa
kels Karalystę, niekados nesu- 
gaišintiną—ir jo Karalystė ne
teks nei Chruščiovui, nei jo
kiems kitiems žmonėms—ta vi
sas šias karalystes sutrupins ir 
sugaišins, bet ji pati amžinai 
išliks.”

Čia suminėti dalykai bus aiš-
P Mnlia (kinami sekmadieni. Rugsėjo r. mviu .(September) 17 dieną nuo 2 

{▼ai. popiet Lietuvių Ūkininkų 
svetainėj ant 4-os gatvės, Scott-

miCė£aStdkfeiebdUauri}i^£i . Yietoje. pasiIikę labiau‘ se ant. žtmfo pr'e tako ir. k dym^ -b“-U bUVV aBkina' pakeičiant kitu"asmeniu ne- 
vvrai ateiviai Motėm vnač Sia* Pras^’venę >'ra Tūbi- smeigia mažas kainas žy-mas ir išpūstas, kaip r.epa- nurodant jo netinkamumo 
lietuviu buvo kelerionai n.iak ,kuriH tėvas buvo kilęs minčias lenteles. Jokio bal- klusnumas aukštesnei skau-! vadovauti vienetui. Įdomu 
mažiau nmi vvru Kain ^ieponių kaimo. Vaiki- so, jokio šauksmo — tylu tų vadovybei. Pats rajono jg kur korespondentas ga- 
Ruffalo tain ir čia lahai sti- -n^nkH valsčiaus. Deja. ir ten kaip bažnyčioj. Eidami ta- Vadeiva, būdamas ša.iškas vo tokias netikslias žinias 
nri lenku koloniia_ net su ^enk^ska^ ga^ la^vai susikal- kais. pirkėjai pasirenka, kas buv. Bostono tunto vadovų jr jas paskelbė spaudoje.

tavo r.a^anij-om—^iem bėti’ bet lietuviškai — ne. į jiems patinka ir ko kiek no- atžvilgiu, paskyrė Komisijos 
mm sa o pa apijom _-iem Tačiau §i šeima savo lietu. To{, dideliu ir skanių Pirmininką, kuris man pa- 
R. K. ir viena nepnklauso- yiskos kilmės ne tik nesle- persiku (peach > aš kitur ne- kartotinai pabrėžė nedary-
mųjų. Turi savo mokykylas, pja bet reikalui ištikus ir buvau matęs ir valgęs. Ir tuo reikalu jokio spren- Didžiai gerbiamas pone re-' viJ^'Snįh.1 
Įdubus, organizacijas ir gerą pademonstruoja. visi kiti sodų vaisiai, prino- dimo nei spaudimo, nes jo daktoriau, | Kas tik esate gyvas toje Lie-
buių inteligentijos. Kilus pir- Daf nedideli Hkučiai se- ke ant medžių, turi visai kita balsas nulemtų Į vieną ar j Tamstos vedamo „Kelei- tuvių apylinkėje bėkite i šias
mam pasauliniam karui, nujų ateiviu šventadieniais skoni, negu žali nuskinti ir kitą pusę. Taigi, ir pačią vio 1961 m. rugpįūčio 23 d. .stebetinas įkartas.
musų vyrai, negalėdami atsr susitike prie bažnvčios, pa- rūsiuose nokinti. Šios turga- “komisiją,” pagal jos neip- numeryje (34) tilpo iliu-
kviesti sau partnerių, dairėsi sikeičia keIiais nereikšmin- vietės vaizdo, švaros ir tvar- rastą sudarymo būdą. vargu struota žinutė, pavadinta įėjimas visi
į europietes, labiausiai pazi- gai§ žodžiais ir vėl kiūtina kos turėtų pasimokvti Bos- ar galima vadinti komisijos “Naujas skautų vadas,” ku-.liavos nebus~ 
stamas. O jos kaip tik ir bu- kas sau Užtatai pastebėję te no Haymarket. * vardu. Tunto vadovus atsto- rioje, atrodo, vadizmo pasi-’
vo lenkės. Daugelis jų ^^ nepažįstamąjį ir išgirdė iie- \e paskutinėj vietoj Nia- ” d" V= irs='Ugęs korespondenUs na
re misnas seimas ir, žinoma, tuviškai kalbantis nedidelia- gara ir kultūrinėj srity: p- Molis’ kuris uiP Pa: >'ra ske,bė tiesą^ nevisai atitin- 
mamos mokino vaikus savO (ine rately, patvs glaudžiasi čia yra universitetas 3 vidų- ir Brolijos Vadijos na- kančių pareiškimų, į juos 

4 vi- rys. matydami visad buvusį įpindamas ir mano vardą.
vus.
kalbos, o vaikai mokino tė-‘

Tokiu būdu
viškos pavardės 
kalba šeimoje. Būdinga, kad kad esj buvęs net jo ar jos 
dar trečios kartos daugelis įgimtajame kaime, pažį

nior nign j:cnoon, viešų-
j°s ju ir 9 parapinės pradžios imties, skautišką darbą no-j - 

žįsti mokyklos. 1 prekybos mo- ginčius ir galinčius dirbti d-

III
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r f
Rengia Biblijos tvrinėtojai. 
Kalbės: S. BENECKAS.

visiems laisvas, rink- 
(Skelb.

GERIAUSIA DOVANA

ir sj

Aprašytame 1961. VI. 29
o___ „___ ____ 7 ,_____X prekvoos mo- «“*«us u - suėjime visi pareiškimai

jų visai laisvai kalba lenkis- broli? ar jų vaikus ir kykla. R.’ K. dvasinė semi- vadovus Įsijungti Į bendrą buvo padaryti raštu, todėl ir
kai, bet, žinoma, nė žodžio net esi su jais kalbėjęs, kad /arija ir t. t. Turi savo radi- darbą, kuris, laikui bėgant, korespondentas galėjo juos 
lietuviškai. Pabuvęs tokioje jr prieš 20 metų. t?ms taiy- jo stotį WHLD ir savąjį greičiausiai išlygintų buvu- lengvai patikrinti. Tiesa, 
šeimoje porą dienų, jauti tum tai vakar buvo.Tuoj su- dienrašti — Niagara Falls sius jau gana senus nesklan- kad tenai kun. Klimas ir 
stačiai tragikomišką padėtį: spindi akyse liepsnelės, daž- Gazette. Bet visko ir nesu- durnus. Bendrai dirbant ir fil- Gimbutas pasiūlė p. Ko- 
ir kalbų ir nuotaikų babilo- nai palydimos gilaus atdū- minėti, ypač, kad mus lai
nas. Su ta\im kalba lietuvis- šio: Jau mums neteks pa- kas ragina toliau judėti, 
kai, su žmona lenkiškai, o matyti...“
su vaikais ar vaikaičiais jau Vienintelė negausios (o 
angliškai. Sėdint prie'ie- ka(ja tai buvo gausi) Itoloni- 
no stalo ta žodžių kryžiavo- jos pagU0(ja ir sustiprinimas 
nė stačiai komiška. Tokia -aj js Rochesterio. N. Y., ret- 
žmona, daoar jau bobutė, karčiais čia užklvstančiu 
nesivaržydama ypač arti-

Sta grius

Užgeso Baltijos laužas

miau pažįstamo svečio, dau
giau gal pasididžiuodama, 
o ne iš pagiežos, savo vyro 
kitaip ir nevadina kaip tik

Praeitą sekmadieni užge 
ia- Pasku^nk' laužas Baltij’os bę.j jr njeko tuo reikalu jie

tuntininko klausimas nebe- stą Nenortą kandidatu Bos- 
būtų aktualus, nes retas ar.k- tono tuntininko pareigoms, 
stnesnis tuntininkas ar vie- nors tas pareigas tebėjo p. 
tininkas dėl asmeninių prie- Juozas Vaičjurgis ir tai ga- 
žasčių vra išbuvęs pareigo- na sėkmingai.
se ilgiau, kaip 1-2 metus.1 Jungtinį p. P. Molio ir 
Tuntininko pakeitimo klau-mano pareiškimą cituoju iš- 
simu jie nebuvo įgalioti kal-jtisai:

“Nebuve supažindinti iš ank-

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 gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Brnadwav.
So. Boston 27. Mass.

L. B. S. A.
212 E. 3rd StreetTZoIlssV' III

Siųskite dovanų siunti
niu* giminėms j Lietuvą, 
kvieskite gimines 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

mos^ Dobažnrtinėje^saSį sRau*^ ?tovykIoje.pne PU5>'-nepareiškė. Taip pat ir V. aPrėžtumo-
H euicjc nuaDfluoni«io orrazaus ežere- c ,.„z _ i___ eiSKianie:

pramogos.
„ x ... . .lio. Jos uždarvmePats Niagaros miestas,. 

ten moj litevvski pie- kaip jau pradžioje buvo mi- 
run” (tas mano lietuviškas „ėta, sparčiai auga ir, atro- 
perkūnas). ,do. dar augs. Pra vedus šv.

* * * Lauryno upe jūros kelią į
Kada čia pradėjo kurtis Didžiuosius

pirmieji

nu apaugusio gražaus ežere- s.kui jokių rekomendacijų
i° neto.i Alanomet mieste- tuntininko reikalu nepasiun- <iimo pagrindu būtų keičiamasi dalyvavo ‘ė ne* VS ju nė neprašė. Jie tuntininkas, neiškėlus jo netin- 

J ‘ , kamumo duomenų. Laikome,
kad Bostono skautų vadovų ne- 

•1 aukščiau pasakyta. santaikos neišspręs nušaiini-
vadovybė: is Chicagos atvy- Priešinga puse atstovavę mas vieno tuntininko ir jo pa
ke vyriausia skautininke dr j ’ Gimbutas keitimas tariamai neutraliu ki- 

skautinin

ne tik šimtai tėvų. bet ir:raštu formulavo tik tai. ka 
jčiausia lietuviu skautu

'Zailskienė ir vyr:
.. . . . . ._ . kas ilkas. Atlanto Dakras- komr>romiau reikalavo tun-hetuviai, vargu ar regione pramonei plėstis są- j-jo vadeiva pįleika." Buvo h0 - *omisu reiha a'

ps. dr. J. uimoutas ir ps. tu kandidatu/.
f h \ " eAprašyto suėjimo bend-

ras rezultatas išreikštas to-

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- 
MY’BĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė- 
tas svarbesniu 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 knyga paremsite ne—•* 
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVTCIVS. 193 East Avė.. No. Hamilton. OnU Canada b 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
MvoaaeeosesoeeoBogooooeotfooeoeoeeeeooooeeoooooooeor

. . . Įreos dar pagerėjo. Ve Ia-N" Z “venorta6'5“ * citu°jamame rašte:
neabejotinai biau įkinkoma darban pigi' kai.Z. vp:kA;ai VPtPrarai" . “S. V. Pileikai. Atlanto Rajo-k„c koroc Vor,o_ SKautų veihejai veteranai .Jokio susitarimo vad. ko- „o Vadeivai. Didžiai gerbiamas

prof. Ig. Končius, poetas misijoje nepadaryta ir joks skautininke. Atsakydamas į 
F. Kirša. ;bendras protokolas nebuvo ;F

Stovyklavo per 300 viso-(surašytas. Kada gi ta komi .......... ... .......
kio amžiaus skautų ir skau- sija pasiūlijo ps. K. Nenor- pT J. Klimui, fil. J. Gimbutui, 
čių iš N. Anglijos, New "Yor- tą tuntininku, jei kitam do- ' p: v-.s: Y* ,‘r
ko ir net New .Jersey vafeti-rėdžiui ji jau nebebuvo su- MreiSlrfmo“
JŲ- šaukta? Taigi, jokia komisi- (par.j Ig. Končius.

kada bent apytikriai bus nu 
statyta. Bet
didžiausia jų banga bus at- vandens jėga. Senas kana- 
plūdusi tarp 1905 ir 1914 Jas per miestą užverčiamas 
metų. Tai daugiausia Vii-ir prakastas naujas, žymiai

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje > •

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Maaa.

Stovyklai vadovavo Apol. 
Treinys su nemažu jaunes
nio is senesnio amžiaus 
dėjėjų skaičiumi.

ja Bostono “Žalgirio" tuntui Kokiu būdu iš šių dviejų 
"saulės” neparvežė. ir atskirų pareiškimų p. Ro-

pa- Kam gi R. Bričkus tokiais mas Bričkus sugebėjo sulip
davo straipsneliais klaidina dyti vienspalvę žinutę, kad 
(skautų tėvus ir visą lietuvis- p. Nenortas paskirtas Žal- 

PARENGIMŲ KALENDORIUS (kąją visuomenę, kai tikrovė- airio tuntininku (cituoju jo 
--------- (je vra visai kitaip? Manau, žodžius),

Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių kad pats R. B. yra suklaidin- • paprašius ir gavus rekomenda- 
Draujrijos didžiojoj salėje Balfo (tas. nes joks korespon tentas ci'as iš prof. Jg- Knčiaus bei 
metini, banketai. [komisijos posėdyje r.edalv- v08,.1^.

• ,vavo. Be to. ir “atšaukimo Vytauto Čepo, ps. dr. Jurgio
Spalio 22 d. Laisvės Varpo iš tuntininko pareigų mig- Gimbuto, ps. kun. Jono Klimo ir 

koncertas So. Bostono aukšto- duotose motyvuose nieko * Petro _
sios mokyklos salėje, Thomas apie kokią nors komisiją nė- V1 a JO mi-
Park, ra paminėta. Ir pats VS Pa- n>m0^ sudėties Komisijos Jš

Jungia lietuvius bendram lietuviškam dartrai, audėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atel-
tiaL

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINĄ. 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 West 30th Street, New York 1, N. Y.

u

t



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 36, Rugsėjo 6, 1961
Dar apie “Tėviškėlė*’ 

stovyklą
Kas žino šituos asmenis'

Amerikos Raudonojo Kry- 
Romo žiaus ieškomi šitie asine;:, s:

Sveikino iš Amsterdamo Grįžo iš New Yorko

Antanas Mačionis, 
vorkietis, nutarė su

IšN LOMOJ AMAS BI I AS
„ . ... Nuo rugsėjo mėn. 15 <1. Graži vietaOna Ivaskiene ir inž. Vy- Pue pat < it> i’oim, e. 5th st..

new" tautas I'zhickas maoitii B®-'*®’*- Central, šildymas.i-1 , w * rzuicKas piatitą sa- ,as v;uvl,IOi vonia h k ls , kaiIlba.
tuueie vaiti^ali dalyvavo Lietuvių rių-skambinti į.«. •; vai. va . ieu

pasivažinėti P» Bendruomenės Tarybos - v... ba. -
Perskaitęs dailų

Bričkaus “Tėviškėlės” skau-1 Tatiana Kandidova. eime ekskursija
tų stovyklos (VValtham, Ce'- apie 1895 m. Tambove, i o- Europą. Iš jo gautas rugpiū- važiavime New Yorke 
aar tiill) aprašymą Keleivio vilo ir Marijos duktė, prieš eio 24 d. Olandijos sostinėj

su-

—

ma ir apžiūrėti.

k AMB .Ki AI M OM \l

(37

34, noriu ji dar papildy- antrąjį pasaulini karą
Dėkoja už gražius šokius S. L. A. 43 kp. susirinkimas tį keletą laktų ir pareikšti no Lietuvoje, vėliau bosto

-------- -------- pageidavimą dėl ateities, j ne. Ieško sūnėnas 51ay Bo-
Vaistybės departamento Po trijų mėnesių atostogų ši labai pavyzdinga sto- jrisovieh Kandidov.

1 Ji A Kecreation Ass. at- S. L. A.. 4o kuopos narių mė-vykia buvo suorganizuota i Juozas
siuntė Lietuvos pasiuntiny- nosinis susirinkimas įvyksta h globojama psk. J. Vaič-(ro sūnus

(Septl jurgio, ypatingai atkreipiant Laičiuose, įs Lietuvos į j.a \ Amsterdamo vaz.uojame į linkime 
turi duktė- Lelgiją, Liuksemburgą, Vo-’ veįktL
m. gyveno nieają, Šveicariją, Italiją,--------
dukterėčia

tarptautiiių šokių vaka- Broadvvay, So. Bostone. oįu> kuri yra erdvi, gerai ap- Anastazija Šaulytė-Markeirm

u v ve- Amsterdame rašytas laiškas, 
ūmiame sako: i

P. Ausie juo sveiksta Išnuomoju su atskiru į. įimti 2 l.vm- 
------------------------ įtarius atskirai arta Lendi ai -u ap-

P. Ausiejus, prieš pusan-j* !iv“ a b*‘i ki “ pato-u- 
Apiankiau Angliją, ap- (los savaitės susižeidęs va- 

’ankiau Londone Lietuvių žinodamas automobiliu, iš
27 Old Harlior St., So. Boston 
Telefonas: AN 9-2033. G>

as Saulis Aleksand- , amus, Nidos Knygų Klubą iįgoninės sugrįžo į narius, 
s, giniė 1880 ni. \>- ir inž. J. Vilčinską. Rytoj iš <įar visiškai nepasveiko, 
se, įs Lietuvos i JA v Amsterdamo važiuojame į'linkimo dm <rvoi/.i»n nojam greičiau pa-

Prancūziją Reikalingi prie darbo

re birželio 13 d. Valstybės Visų narių pareiga yra rūpinta patalpomis, maudy- vicienė. 
departamento rūmuose. šiame susirinkime dalyvauti, mosi baseinu. Gražioje gam- Adomas 

Laiške pažymima, kad lie- nes yra daug svarbių dalykų toje ir
tuviai šokėjai labai pagerino aptarti ir valdybos praneši- stono.
programą, mese entuziazmo 
ir visų dalyvių buvo nuošir
džiai sveikinami.

Lankėsi P. Kozulis

Bostone pas savo draugą 
Br. I os’ų lankėsi iš Toron
to atvykęs jo draugas Pra
nas Kozulis, eilėraščių rin
kinio “Dulkės ežere" auto
rius. Pr. Kozulis, Pošiaus ly
dimas, buvo užsukęs pereitą 
savaitę ir į Keleivio įstaigą.

Sankauskas. A-
kartu netoli nuo Bo- domo sūnus, gimė 1894 m. 
Pirmą kartą stovyk- Kolesmkuose, Lisiškės lajo-

išklausyyti. o\patin- laujanč.ų vilkiukų tėvai be ne» 1 JA\ atvyko 1905 m., 
---------- 1x4------- i~. i—u..—- o-vvpru Bostone. Ieško duk-

n įs ten rugsėjo 
ls d. grįžtame į Nevv Yorką. Indy mazgotojas Captains R< 
'v isiems geriausių linkėji- Dorgans uzel^a So- Bosl< 
mu.”

BayVieiv Reali y C o
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22. MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų. farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, v« <•-ia 
apdrauda i insurance) namu bal
dų lei automobilių, nuo-toli’i iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

tom
užeiga So. Bostone,

U40O Columbia K<i. prie G Stree
| Dalinas darbas nuo 5 pavakarėj 
iki pusiaunakčio.
Bus Bov. virš 18 m. amžiaus,

________ ; darbas ketvirtadieniais, penkta-
_ - • , i -i - t • {dieniais ir šeštadieniais nuo 5tautininkų laikais Lietu- pavakarėj iki 10 vai. vakaro.

Minės tautos šventę

mus
gai tie, kurie mokate" savo vargo galėjo nuolat lankyti, gyveno 
duokles pusmečiais, neuž- Stovyklos laikas taip pat terėčia Bronė Matuizienė. 
mii-škite. kad Jūsų mokės-!buvo patogus, naktys dar Ieškomieji patys arba ką 
čiai jau vyra užsivilkę trys palyginti šiltos. To dėka sto- nors apie juos zinantiej. 
mėnesius ir jeigu šiame susi- vykioje neįvyko nė vieno su- prašomi rašyti American nį. rugsėjo 9 
rinkime neužsimokėsite, tai sirgimo išskyrus, rodos, vie- Red C ross, 1. Gloucester St.

ną laikiną gerklės suskau- Boston 15, Mass. Arba te- 
dėjimą. Tenka pageidauti,
kad ir ateityje panašios sto
vyklos būtų organizuojamos 
jau niesiems stovyklauto
jams toje pat vietoje. Kaip
jau buvo minėta, stovyklai' Šiomis dienomis suėjo 9 
vadovavo Mykolas Mano- metai, kai įsisteigė Bostone
maitis. vilkiukų stovyklos Būrelis Vasario 16 gimnazi- baigėsi rugsėjo 4 d.:

būsite suspenduoti.
Juozas Lekys

SLA 43 kp. sekr.

Svečias iš Maine

lefonuoti darbo valandomis: 
KE 6-6226.

Gimnazijai $2732

voje įvesta “Jautos Šventė” 
įugsėjo 8 d. bus kai kurių 
lietuvių minima šį šeštadie- 

d. 6:30 vai. 
Tautinės S-gos namuo

se. Kalbės dr. Bronius Ne
mickas iš Nevv Yorko.

Skautu sveikinimai

Kreiptis po 5 pavakarėj.

MOTERIS ORAI (.YSTEI
RADIJO PROGRAMA

vak

Praeitą savaitę gavome 
šitokį malonų sveikinimą 
“Baltijos” stovyklos, kuri

iš1
Praeitą savaitę mus ap

lankė Juozas Fišeris iš Dov-
er-FoNcratt, Me., kuris Ke- viršininku buvo v. sk. Augi- JaĮ Vokietijoj remti. Per tą Sesės ir broliai, stovyk-
ieivĮ skaito nuo 1911 metų. ras Manomaitis, o pavaduo-; laiką būrelis iš savo narių Jaują Atlanto rajono skautų-

--------  Jis buvo atvykęs į svečius tojajs Arvydas Vaičjurgis ir,surinko ir gimnazijai pa-.čių stovykloje “Baltija,”
Bostono Liet. B-nės Kui- pas savo bičiulį Joną And- Ignas Vilėniškis, Jr. Visų siuntė $2732. Būrelio narys siunčia širdingiausius linkė-

tūros Klubo dabartinę vai- riukaitį, gyv. Avon, Mass., stovyklautojų ypatinga pa-^as mėnesį moka po 1 dole-jjmus visiems “Keleivio”
dybą sudaro: Pirm. Dr. Bro- kuris jį ir pas mus atvežė, dėka atiteko stovyklos šei- iri- Kai kurie būrelio nariai skaitv
nius Raškys, vicepirm. Jad- J. Fišeris šį pavasari jau mininkei Onai Eitienei, ku- savo pasižadėjimą labai uo 
vyga Barūnienė ir Danutė įžengė į devintąją dešimtį, ri, apleidusi darbą, paauko-

Kultūros Klubo nauji 
vadovai

'kaitytojams.

Izbickienė, sekr. inž. Apoli- bet dar yra gyvas ir įdomau- jo savo laiką jaunųjų skau- 
naras Treinys, kasin. Stasys jasi mūsų visuomeniniu gy- tų maitinimui ir tai atliko 
E i va. venimu. su tokiu rūpestingumu, kad

I TAUPYK DAUG $ $ $ S JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Užsakyk pas mus įvesti GARSŲJĮ 19L1 METŲ

INTERN ATION AL karšto oro KROSNĮ
I ĮRENGIMĄ 

‘ ĮEINA:
1 85.600 arba
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo 'ienelas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 trak tankas 
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SU 20 METŲ 

RAŠYTA 
f, A RANTU A 

PILNA KAINA:

Aprėžio laiko 
pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki-

Našlė it-š’o moters, kuri norėtų su 
a apsigyventi. Vienai gyventi iabai 
lgu. Prašom rašyti:

192 Sprint st.. Bridgwatter. viass.; lociklų, veikia sekrnadie- 
i’.akdioda -\i tomobilius Į niais nuo 1 iki 1:30 v ai. <lie-

„. . . . , . . . .... . ną. Perduodama: VėliausiųPigiai parduodami du automobiliai: i . ... ,
oidsmobiie—1955 ir Cadillac—1953. pasaulinių žinių santrauka 
Kreiptis: St. Šimkus. 11 Gatės St. '
So. Bostone. Tel. AN' 9-2000.

liai pildo ir net iš anksto už 
visus metus sumoka, bū
tent: A. Grigaliūnas, M. 
Grubinskienė, A. Ivas, O.

Aplaistė namą

Real Estate - Insurance 
Notary Public

Antanas JUKNEVIČIUS 
Bronius MIKONIS 

LICENSED BROKERS
Sąžiningas patarnavimas perkan- 
ierrs, parduodantiems, ir drau- 

džiantiems namus, ūkius, ir vers
lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22. MASS.

Office: A V 8-4111
Res.: AV 8-4141 ir CO 5-8841

ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

Sakoma, kad jei nori. kad
. _ . ___ kuris daiktas ilgiau tvertų,

stovyklą uždarant visų pa- Kauneckas, M. Kavaliaus- ieikia jį “aplaistyti.” 
dėkos žodžiai nuolat krypo kas, Z. Petrauskienė, P. Pil- “Keleivio”skaitytojaVan- 
į Eitienės asmenį, o Edv. Ei-’ka^jdr. G. Stapulionienė, J. fja Mačiulienė neseniai So.- 
tui už maisto tiekimą, eiek- ’oORua.
tros, garsiakalbių pravedi- ■ ----------------------------
mą ir kitus darbus buvo SU-j J« Girnius Chicagoj
teiktas “ūkio ministerio”

Peter Maksvytis j

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETl'VIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.Carpenter & Builder

925 E. Fourth SL 
So. Boston

II ■Į
Atlieku visus pataisymo, remon- | 
to ir projektavimo darbus iš lau- • 

t ko ir viduje, gyvenamų namų ir J 
• biznio pastatų, pagal Jūsų reika- | 
Į lavintą, šaukite visados iki 9 va- • 

•

Bostone įsigijo namą. Pra
eitą šeštadienį būrys jos ge
rų bičiulių suvirto pas ją ir 
kaip reikia jos namą “ap-'Enciklopedijos redak- ...... A , ...... .

. ■ . T r-- • • laistė, kad JIS ilgiau StOVetU J lando vakaro.tonus dr. Juozas Girnius ir . . , . J ... . „ I _ . r, , , , . . x ir tokios negeros dvasios • Telefonas

L.vardas.
Stovyklos uždarymas ivy- '“j .. okiog neffe,

ko 1-ugpiūėio 19 d. Jame ša- Jos. bendradarbis Antanas ja|įe ncsivegtu 
išrikiuotų skautų gretų Mažiulis praeitą savaitgali

išeinančioji “Žai- buvo nuvykę j Chicaga da
tuoto vadovybė, tė- ‘P3“1,1 Liet. Katalikų Mok- 

nariai ir ^cra sl° Akademijos suvažiavi-
iv švTėin me- J. Girnius ten skai-šimtine tėvų ii svečių. 8to- _ . ....... ...

Vaič- Pakartą: Knkscionisko

lia
matėsi ir 
gino 
vų komiteto

Grižo V. Jakutis

Į AN 8-3630

vykią uždarė psktn. J. . — , , . - . - - , •
jurgis. Vilkiuku ižodi davė Į1 atsakomybe istonneje lai- 
Edvardas Budreika, Rimas k*i ‘ekmeje.
Rafaelis Beržinskas. Vvtau-

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Tš nauiu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidas
n SSSR muitą anmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svaro maketus. i»i siunėiamieu daiktai tol 

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

IŠTAIGA LIETUVI** A. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsa ištaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IN'TCRISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vat vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEPftJAS: JONAS ADOMONIS

Algis Utenis, Arnoldas Ba- 
jerčius ir Yladas Indriūnas.

} aukštetsnius patyrimo
laipsnius buvo pakelti šie
vilkiukai: Darius Monkus,
Rafaelis Bei-žinskas, Vyttau-
tas Sabaitis, Jonas Binkevi-
čius ir Vytautas Eitas. Skau- *
'to įžodį davė Algis Vaičius 
ir Donatas Šulaitis. Viso 
stovykloje dalyvavo 12 vil- 
jkiukų ir 18 skautų, dalis jų 
(buvo iš Brockton'o.

Stovyklą užbaigiant, him
nų ir maldos žodžiams nus- 

ikambėjus. skautai ir vilkiu
kai dar ilgai linksmino su
sirinkusius gausius svečius 
prie stovyklos laužo. Buvo 
miela girdėti tas dainas, ku
rias dainavome seniai savo 
vaikystėje prie laužo dabar 
tolimo Nemuno pakrantėse.

J. Jalmokas—pensininkas

Praeitą savaitę iš Korė
jos grįžo Vincas Jakutis, So. 
Bostone gyvenančių Prakse- 
dos ir Stasio Jakučių sūnus, 
atlikęs karinę tarnybą oro 
pajėgų daliniuose.

Serga O. KazakevičienėKeleivio skaitytojas Juo Į
zas Jalmokas (Yalmokas),į --------
gyvenantis So. Bostone, 37, Sunkiai serga Keleivio 
metus išdirbęs cukraus fab- skaitytoja Ona Kazakevi- 
rike Charlestovvne, išėjo Į čienė, gyvenanti Stoughton. 
pensiją. Linkime jam daug Mass. Ligonei linkime grei- 
ramių dienų. čiau pasveikti.

J. Paukštienės paroda

Nuo įugsėjo 17 iki 24 d 
Tautinės S-gos namuose bus 
dailininkės Jadvygos Dob- 
kevičiūtės - Paukštienės dai
lės kūrinių paroda. Parodą 
rengia Bostono Lietuvių Mo- 
teių Klubas.

Pirmasis Subatvakaris

Piimasis šio įudens Su
batvakaris Tautinės S-gos 
namuose bus šeštadienį, 
rugsėjo 16 d. 7:30 vai. vak.

LAISVĖS VARPAS
NU'JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KILI f-RINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
A M Bangomis 1190 kilociklų 

FM Rangomis 105.7 megaciklų 
Iš WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BRfHKTON 18. MASS.
Tel. JUniper 6-7209

ococooooaoooooeooeeoeeooooooooo

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a 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.

GR 9-1805 ir A N 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- i 
giame aliuminijum ir dažo- { 
me iš lauko sienas. }

Free Estimates
ŠAUKTI BO 5 VAL. VAKARO { 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai!I
Garantuojame gerą darbą •

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavėi Gy4yt«;a» ir Ghi-urgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—3
534 BROAD’.VaY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2306

J Dr. J. L. Pasakarnis: 
j Dr. Amelia E. Rodd •

Apsidrausk
5 Nio LIGŲ IR NELAIMIŲ į

{ Draudžiame nuo polio, viso- J 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{ miu (ugnis, audra ir kt.) .. •
{Visais Insurance 
{ kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastice of thePeare—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

reikalais

Dažau ir Taisau
Namus
Lipdau

lauko ir viduje. 3 
pierius ir taisau ą 

f viską, ką pataisyti reikia. 4 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

nmiminmniiMiTT,

Charles J. Kay
LIETUVIS

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

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET

DORCHESTER 25, MASS.

i t t
{VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROAI)WAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

OPTOMETRISTAI

MASS. {

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
{ Rūpestingai taisome laikrodžiu?, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel A N 8-4619

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
62S EAST RR<»ADWAY 
SOUTH BOSTON, M ASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I




