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Jungtinių Tautų Sekretorius j
Hammarskjold Žuvo

Jungtinių Tautų Sekretorius Vyko Daryti Karo Paliaubas 
Su Katangos Čombe; Mirtis Nutraukė Taikos Misiją;

Katangos Karas Dar Tęsias; Nemažai Airių Ka
rių Pateko į Negrų Nelaisvę; Suirutė Konge.

--------- i ti kokį nors mazgotę, be to,
ši pirmadienį iš Kongo rusai nori taip “reformuoti" 

respublikos atėjo žinia, kad Jungtinių Tautų organiza-
ten lėktuvo nelaimėje užsi- ciją, kad iš jos beliktų tik i 
musė Jungtinių Tautų gene-j bejėgis šešėlis, todėl ir dėl 
valinis sekretorius švedas to save gerbiantis vyras var- 
Dag Hammarskjold. Jis vy-!« u norės patekti i genera- 
lo į šiaurinę Rodeziją pasi-|linio sekretoriaus vietą, 
matyti su Katangos prezi-

VYKSTA Į KARO ŽAIDIMUS

*\yho ir car vyks karo mancrrai. —ir Air.eri*<«s kaii-i. 
1900 parašiutininkę iš 101 divizijos dide įais ..klevais skrido Turkijon. Paveiks.e 
matosi didelis transporto lėktuvas ir du Kariai, kurie ruošiasi kelionei.

Vokietijos Rinkimuose Adenauer 
Žymiai Pralaimėjo

Vakarų Vokietijos Perlamento Rinkimuose Dr. Adenaue 
Ir Jo Paitija Pralaimėjo Daug Balsų, Neteko Absoliu

tinės Daugumos Parlamente; Abejojama, Ar Dr. 
Adenauer Imsis Sudaryti Naują Vyriausybę.

--------  irumo? Atsakymą žino tik
Vakarinė Vokietija iu£» i balsuotojai, kurie atidavė 

sėjo 17 d. linko savo parla- savo balsus už socialdemo-

dentu Čombe ir tartis su juo 
dėl karo paliaubų. Nelaimė 
taikos misiją nutraukė. Kon
go respublikoje dabar chao
sas, o Katangoje tikras ka
ras, nes JT kareiviai ten gin
klais bandė pašalinti Katan
gos provincijos vyriausybę 
ir tas jiems nepasisekė.

Kieno Įsakymu Jungtinių 
Tautų kareiviai pradėjo ka
ro veiksmus prieš Katangos 
vyriausybę nėra dar tikrai 
žinoma, ar tai pats generali
nis sekretorius toki Įsakymą 
davė, ar jo pagelbininkai 
vietoje sumanė padaryti Ka
tangoje tvarką.

Pereitos savaitės viduryje 
atrodė
kariams pasisekė išvalyti 
Elizabethvilie miestą nuo 
Katangos karių, bet greit 
pasirodė, jog Katangos vy
riausybė turi gyventojų pri
tarimą ir turi karių, kurie 
n žtingai stojo Į kovą prieš 
JT karius ir juos vietomis 
supliekė. Jadotvivlle mieste 
JT 150 karių (airių) pate
ko Į Katangos karių nelaisvę 
ir dar nežinia, kur yra lai
komi. Pasiųsta jiems pagal
ba buvo sulaikyti raistuose 
užblokavus susisiekimo ke
lius.

Katangos kariams vado
vauja vietiniai ir baltieji ka
rininkai. Prieš kelioliką die
nų JT kariai visus baltuosius 
karininkus iš Katangos ar
mijos išsijojo ir išsiuntė už 
Kongo ribų, bet pasirodo, 
kad jų vis dar liko, nes bal
tiesiems karininkams vado
vaujant Katangos armija 
puikiai laikėsi prieš Jung
tinių Tautų kariuomenę.

Katangos karui likviduoti 
Jungtinių Tautų sekretorius 
I 'ag Hammarskjild ir buvo 
ruvykęs i Kongo ir ten buvo 
sutaręs pasimatyti su Ka
tangos vadu čombe, kai Įvy
ko nelaimė ir Jungtinės Tau
tos paliko be vadovo, o Kon
go chaosas be šeimininko.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Hammarskjold norėjo 
dar ši antradieni grįžti iš 
Kongo Į New Yorką, kur. 
prasideda JT seimo posė
džiai. Jungtinių Tautų orga
nizacija dabar lieka didelė
je netvarkoje—Konge karas 
ir netikrumas, o pačioje JT 
oi-ganizacijoje nėra šeimi
ninko. Išrinkti naują gene-

Kur Žuvo Hammarskjold?

Jungtinių Tautų sekreto
res Dag Hammarskjold 
žuvo pirmadienį, kai jis lė- 4Aikisf Kritikuota 
kė Į šiaurinę Rodeziją tartis 
su Katangos čombe dėl tai
kos paliaubų toj provincijoj.

Gen. sekretoriaus lėktu
vas nukrito 7 ir pusė mylios 
nuo Ndola aerodromo.

mentą ir nustebino pasaulį. 
Dr. Konrad Adenaerio par
tija, krikščionys demokra
tai, pialaimėjo nemažai bal- 
ų ii neteko parlamente ab

soliutinės daugumos. Todėl 
; noronfc nenoroms krikščio
nys demokratai turės eiti Į 
koaliciją, arba socialdemo- 

— kratai ii- “laisvieji" demok-
Turkįjos Teismas Pagalba Vžsieniams^^^^^3^

Kennedy Politiku Išnese Sprendimą Kongrese Švaistoma Rinkimine kova vakari
nėj Vokietijoj buvo gana

Buvęs prezidentas I). D. Turkijos kariška diktatū-
Eisenhouer pereitą savaitę įa buvo paskyrusi specialų 
pirmą kaitą gana griežtai teismą buvusios, nuversto- 
kritikavo prezidento Kenne- sios vyriausybės ral iams tei

sti. Buvo teisiama virš 500 
buvusio režimo “kriminalis
tų.” Teismą paskyrė kariškų

Kongresas dar tebesvar
sto pagalbos davimą už
sieniams. Atstovų rūmai bu
vo sumažinę bendrą sumą 
virš 500 dolerių. Preziden
tas prašė, kad jo prašytoji 
suma būtų iš naujo persvar
styta ir senatas taip padarė,
af ct at3UVOV« W
rūmų nukirstą

Į ik po ilgo ieškojimo nu- politiką. Eisenhouer sa-
kiitęs lėktuvas ir šeši lavo- kad prez. Kennedy rodo
nai jame skridusių žmonių svyravimo ir neapsisprendi-
ouvo atrasti. mo užsienių politikoj, kaip perversmininkų valdžia tei-

TC Q1 l^iUf 11X7 O C OI OPZ1Y1 .Ii' T «ri . oii ĮtiUTZkMoizvriiZka įrm-i njiat’KAc1_____*»•«»* ivi^vuTtso ervs gvn. vai II lYUUVJC, VF VI- ? «3VI 11U V VI OVVF3IVS5 VJ I iau? V
sekretorių nepribuvo j Ndo- daus politikoje jis per daug nariams.
lą šiaurinėj Rodezijojo ir ry- mėtosi pinigais. j Fo ilgu mėnesių bvlosl ^savaitėsenatasiratsto-

llkL^nn1<XinaSniŠisperradijąSulėktUVU nu' Prieš kelioliką dienu bu-! klausymo specialus teismas rūmai turi skirtumus su- 
’ išvatoi trŪk°’ tu.OJ’_ buv? vęs prezidentas Eisenhouer išnešė savo sprendimą ir nu- gerinti ir gali vėl atsitikti,

ieškotojai lėktuvais ir pėsčių reiškė nepasitenkinimo, kad teisė 15 žmonių mirčiai už i kad bendroji užsieniams 
grupės ieškoti dingusio lėk- valstybės departamentas sa- kons.itucijos laužymą.” | remti suma bus ir vėl suma
tavo. Nelaimės vieta greit kė, jog Kubos avantiūra bu- Nuteisimu tarne vra bu-!?dnta'
buvo užtikta ir ten tarp 6 vo dar prie Eisenhowerio i' Prezidentas Kennedy ma- 
lavonų buvo atpažintas

kaista, bet nišų išprovokuo
tos Berlyno krizės pasaulis 
mažiau dėmesio Į tuos rin
kimus tekreipė, o, be to, vi
si užsieniuose buvo ar bent

ruivoik vico ▼ v-an.
sumą.

afdnvn
Bet

>T sekretoriaus lavonas.

Audroje Žuvo 40 
Žmonių Texas Valst.

,vo dar prie 
lr suplanuota. Valstybes

Pereitą savaitę uraganas 
.avadintas Carla vardu, iš

sidvėse ir nurimo, bet prieš 
savo galą audra vis dar pri
darė didelių nuostolių.

Texas valstijoj nuostolių 
padalyta už kelis šimtus mi- 
iionų, o ž manių aukų buvo 
■.pie 40. Žmonių aukų būtų 

buvę daug daugiau, jei prieš 
judrą žmonės iš žemesnių 
ajūrio vietų nebūtų masi

niai kėlėsi i aukštesnes vie
tas. Viso apie pusę m. Ii ono ■ 
įmonių apleido savo gyve
namas vietas ir dabar, aud- j 

. ai praėjus, grįžę skaito sa-! 
vo nuostolius.

lokio smarkumo audros, 
<aip Carla, seniau pridary- 
lavo ne tiktai didelius ma- 
eiialinius nuostolius, bet 
pareikalaudavo ir žmonių 
:ukų nemažai. Dabar, kai 
ludra paliko tik 40 lavonų, 
kaitoma, jog žmonės pi

giai atsipirko nuo tos aud
ra.

GM Streikas Baigiasi

de
partamentas dėl to paaiški
no, kad tai yra faktas ir rei- 

' kalas lergva dokumentais 
rodyti. Nuo to pasiaiškini- j 

mo medaus mėnuo tarp bu- 
;vusio ir esamo prezidento ir 
pasibaigė.

P'kru m a Turi Savo Vargų

Afrikos Gana valstybėje 
dideli streikai supurtė prezi
dento Nkruma valdžią, ypač 
geležinkeliečių streikas su
drumstė krašte nusistovėju
sią santvarką.

ves Turkijos ministerių pir , , ...uuves n<b kad užsienių rėmimas 
j yra viena iš svarbiausiųjų

kitokiu P’iomonių kovoti prieš ko- 
‘ munistų propagandą ir

General Motoi-s kompanijos 
streikas eina prie galo. Dar 
eina kai kur derybos dėl 
“vietinių" klausimų, bet ir 
tie klausimai baigiami iš-

IŠGELBĖJO

Craig Mitchell. 15 metu am
žiaus (kairėj) dėkingas Je- 
me Brennan. kad jis padėjo 
jam virve nusileisti nuo 
1000 pėdų aukščio Moxan 
kalne. New Yorko valstijoj.

spręsti ir kompanijos dirb- 
ralinj sekretorių nebus len- tuvės ruošiasi pradėti dirb- 
gva. nes rusai norės praves- bo.

kratus ir demokratus, bet 
stebėtojai spėja, kad Ade
naueriui pakenkė jo nevisai 
skoningi užsipuldinėjimai 
prieš socialdemokratų kan
didatą Į kanclerio vietą, Ber
lyno miesto majorą VVilli 
Brandt. Kai kam įgryso ir 
vieaos partijos šeimininka
vimas. Pagelbėjo ir social
demokratų persiorientavi
mas Į visos liaudies, o ne 
tiktai darbininkų organiza
ciją.

Amerika Rengia 
Taikos Ofensyvą

mininkas Menderes, 
šalies prezidentas Baiai
eilė ministerių ir , . ...
aukštų pareigūnu munistų propagandą ir jų 56.3', visų balsų (1957 m.

Valdančios kariškos <rr»- imPerializm3- ,Je> lėšos uz_ uvo gavusi 31.8% visų bai- 
r - T , pieniams remti bus perdaug isų). Vadinasi padidino bal-

i f T' 3 - r ^-apkarpytos, Amerika nebe-1 sų skaičių apie penkius nuo- mirties bausmes prezidentui | QtciliVll. 1
ir kai kuriems ministeriams

dėjosi “tikri," kad Adenau-1, Amerikos vyriausybė nio- 
erio partija laimės. Rinkimų j šiasi Jungtinių Tautų orga- 
rezultatai daug ką apvylė. Inizacijai pasiūlyti visai nau- 

Stipriausia Vakarų Vokie- » ^kaį užtikrinti ir 
tijo spartija ir toliau lieka ’ tautll sugyvenimui bei ger- 
Ki ikšcionys demokratai. būviui kelti.
sekmadienio rinkimuose gp- 
vo 45.2% visų balsų (pra
eituose rinkimuose buvo ga
vę 50.1% visų balsų).

Sekanti pagal didumą yra 
-ociaklemokratų partija, ku
ri Į rinkimus ėjo su nauja 
idėjine ir rinkimine prog- 
ama. Ji sekmadienį surinko

galės remti ūkiškai atsiliku-
. . , . ... ,riu kraštu, kurie dabar iš

m'rt.es bausm.ų panaikino>, Ame|.jkos tiklsl am„s j 
n- is la mirties sprendimų 11 keIti
pakeitė ilgų metų kalėjimu
o kiti nuteistieji buvo ar da. J™ nemažai
)US nužudvti zmovų, kūne paramos uzsie-

_ . .... . I niams mažinimu didina savoIaip pasibaigė sensac.n- ao|itinj R i(a| vMuj(, 
ga Turkijos byla pnes bu- *
usia valdžią.

AKTORĖ ir ŽOKIEJI S

Kongresas Jau Nori 
Važiuoti Namu

Kongresas dar šią savaite 
01 i išsiskirstyti namo ir 
ladė i pertrauką savo dar

buose. Eilė prezidento pa- 
iūh tų Įstatymų sumanymų 
aip ir palieka sumanymais. 
Kai kuriuos tų sumanymu 
kongresas visai palaidojo, 
eiti dar gali prisikelti kitais 
metais, kai kongresas susi-
ir.ks savo darbų.

Iš skaudžiausių pralaimė- 
mu prezidento programos, 
laikoma paramos mokyklom 
iavimas ir senų žmonių ne- 
nokamas gydymas iš senat
vės pensijų fondo lėšų.

Mokyklų paramos Įstaty
mas, kaip ir senų žmonių 
gydymas bus svarstomi ki
ta meta. bet dėl mokyklų rė
mimo vilties nėra daug. kad 
tas reikalas kitą metą len
gviau bus išjudinti.

Aktorė K. C. Townsend ir 
.irkliu lenktynių jojikas M. 
Fejja susitinka New Yorke 
ir pikti liežuviai daro savu 
pranašysčių, o juodu galvo
ja tik apie kovą su leukemi
ja ir kitokias labdarvbes.

imcius.
Nemažai laimėjo ir lais

vieji demokratai, jie šiuose 
linkimuose surinko 12.7% 
visų balsų, o prieš 4 metus 
ouvo gavę 8% ).

Rinkimuose dalyvavo ir
.omunistai, nors jų partija 

v ra uždrausta. Jie išstatė 
‘Vokiečių taikos unijos" są

ramus ir varė propagandą už 
taiką, kaip ją Maskva su
pranta. Balsavime jie gavo 
■.! ' / balsų ir nė vieno atsto
vo. taip į at pralaimėjo ir

Tikslas būtų visiškas nu
siginklavimas, v y kdomas 
palaipsniui ir kontroliuoja
mas. Jungtinių Tautų orga
nizacija sudarytų stiprią ka- 
10 pajėgą, kuri stovėtų tai
kos sargvboje ir bet kokį ag
resorių galėtų sudrausti.

Visoms tautoms turėtų 
būti užtikrinta apsisprendi
mo teisė.

Vienas planas suktųsi apie 
Jungtinių Tautų organizaci
jos sustiprinimą ir padary
mą iš jos Įrankio pasaulio 
taikai užtikrinti, žmonių 
gerbūviui kelti ir prižiūrėti, 
kad paskiros tautos laikytų
si taiptautinės teisės nuos
tatų.

Toks platus ir toli siekian
tis planas bus pasiūlytas gal 
dar šioje JT seimo sesijoje, 
bet tas pareis nuo politinių 
aplinkybių ir gal pirmiau
siai nuo to, kaip JT seimas 
spręs “Kirų klausimą."

vokiškieji fašistai. lėktuvo Nelaimei Ir
paitjos, nuo komunistu iki ■/-> a a ' •Vel Žuvo Zmomų.a. ;sr.ų ru visokiomis ske
veldromis sui i; ko iš viso vos 
šiek tiek daugiau penkių 
nuošimčių balsų.

I aduoti aukščiau skaičiai 
nuošimčiai* nera dar visai 
galutini, nes rinkiminių bal- 

v kai^mas dar nėra galu
tinis. Todėl ats|r>vų skai rius 

ariamente ir

Keleivinis lėktuvas Elec- 
tra sekmadienį rugsėjo nu
krito žemyn prie Chicagos ir 
visi jo keleiviai ir tarnauto
jai žuvo. Viso žuvo 37 žmo
nės. Nelaimė atsitiko prie 
Chicagos su lėktuvu, kuris 

pats ^>alšų Pakilo iš Miluaukee, Wis. ir 
skaičius, paduotas už atski-p^rido į Floridą.
tų partijų kandidatas, gali Lėktuvo nelaimės prieža- 
ieK tiek pasikeisti. >tys aiškinamos, o tyrinėta

is viso Vakarinės Vokieti- ?ai mato panašumą tarp da- 
jos parlamento rinkimuose 1 ar. lakusios nelaimės ir
dalyvavo 37,100,000 balsuo- bu.vuT’V ndaimlll su

'toju arba 87.4'š visų turin-!keleivtniais lėktuvais, 
čiu* teisę balsuoti. * ; Pereit ąsavaitę nukrito ir

Kodėl vokiečių “senis" v’enas prancūzų keleivinis
dr. Adenauer prdlaimėjo, lėktuvas. Nelaimėj žuvo vi-
nežiūrint jo didelio populia- « keleiviai, virš 80 Žmonių

i
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Jungtines Tautos kariauja
Jungtinių Tautų organizacijos seimas (asamblėja) 

pradeda posėdžiauti šią savaitę ir lyg tyčia tas seimas 
renkasi, kada JT organizacijos iš daugelio tautų sutelkta 
kariuomenė pradėjo kariauti su viena Kongo respublikos 
dalimi—Katanga. Jau kelios dienos JT kariai bando nu
versti Katangos vyriausybę ir pavesti tą kraštą centra- 
iinei Kongo vyriausybei tvarkyti.

JT organizacijos karas prieš Katanga buvo neblo
gai suplanuotas: pirma Katangos kariuomenė buvo ap
valyta nuo svetimų gaivalų, ypač nuo belgų, prancūzų ir 
kitų tautybių samdinių, o kada valymas buvo padarytas,
JT pareigūnai paskelbė, kad Katangos vyriausybė yra 
pašalinama ir to krašto valdymas pereina Į centralinės 
Kongo vyriausybės Įgaliotinio rankas. 'Įaip paskelbė, o 
esamai Katangos valdžiai nuversti buvo pauandoti JT ka
riai.

Viskas būtų buvę tvarkoje, jei Katangos vyriausy
bė būtų nuvirtusi ar leidusi save nuversti, kaip JT pa
reigūnai tikėjosi po to krašto apvalymo nuo “baltųjų” 
samdinių. Bet padarytas didelis a paskaičiavimas. Ka
tangos vyriausybė pasirodė stipresnė, negu manyta. Ji 
pasirodė turinti ir vietos žmonių pritarimo, jos kareiviai 
pasirodė ryžtingi ir nesidavė JT kariams išvaikomi. Pra
sidėjo karas, apie kuri spauda gana išpūstai rašo, bet 
kuris vis dėlto yra karas. Vietos juodi žmonės kariau
ja prieš švedus, airius, indus ir kitų tolybių kareivius, 
kurie atsibastė galas žino iš kur neva tai tvaiką daryti, 
kur kaip tyčia jokios netvarkos nebuvo, ir staiga suma
nė likviduoti vietos vyriausybę, kuri nepaklausė tolimame saitais ir labai dažnai vyrau- 
New Yorke Jungtinių Tautų padaryto kaž kokio nutari
mo ir nenori, kad bendroje Kongo valstybėje jie būtų 
išnaudojamos mažumos padėtyje.

Gal Katangos provincijos žmonės ir jų vyriausybė 
daro klaidą, kad nori skirtis nuo Kongo respublikos, ar
bent nori plačios autonomijos. Gal? Bet kodėl airiai, j PLB organizacija prarysianti 
švedai, Indijos gurkos ir kitokie iš tolimų kraštų atvykę veikiančias lietuvių išeivių drau- 
kariai juos už tą “klaidą” šaudo ir veda Į savos “tiesos" gijas. Baimė be mažiausio pa
kelių? Pagaliau, JT kariai vyko juk tvarką daryti, tai- grindo. PLB organizacija ateina 
kinti, mokinti, bet ne šaudyti be provokacijos . ne fcsamos tvarkos ir esamų

Įdomu, kad JT karo vadovybė visai nesiryžo “vie- draugijų keisti, griauti ar nii- 
nyti” Kongo respublika toje krašto dalvje, kur šeiminin- kinti’• tik ve^los ^rei”t1’
kavo Gizenga. vadinamas prokomumstu ar net komum- - „

_ , ...... i- • v ‘visų lietuviu organizacija. ’stu. Dabar tas Gizenga įviliotas į centralinę vynausybę,
bet jo skirtinga ir separatistinė kariuomenė vis dar te- Taip buvo sakoma, taip 
bėra ‘‘nepriklausoma” ir nebandoma ijungti i bendrąją buvo ir susitarta, bet šian- 
Kongo kariuomenę. . . • - dien matome ką kita ir L.

JT seimas turės ką nors sakvvti dėl padėties Kongo Ęenatuomenei jau per ank- 
respubhkoje .r del JT kanų ten pradėto karo pr.es v.eną iaimSjimųsu 4^32 lie-
tos respublikos dali. Gal padėt, isgelbes JT kanų per- tuvjų bajsais_ nors jr tjems 
galė Katangoj, bet jei pei galės negalima bus padėti (le- j,a]suojamiems nebuvo sa- 
legatams ant stalo, gali tekti aiškintis ir nieko neišaiškinti. koma> kad eisime ALT’o ar-

JT seimas turi visada darbų tvarką ilgesnę už pa-! .

gi gyslų. Gali pakeisti ir sa-į ninkai bando dirbti ne savo, metų deryybų dėl visiško ir, 
vąją kalbą, arba gali ir kai- bet kitų organizacijų darbą, galutinio tokių ginklų ban- 
bos nekeisdama pasidaryti ienas pr.tnename, kad jie dymų uždraudimo. Derybas 
savita tautine bendruome- eina klystkeliais. Vienas ki- bevesdami rusai pasiruošė 
ne. Pavyzdžiu tam turime as L. Bendiuomenės veikė- naujiems bandymams ir de- 
užtenkamai. * as gali ii politikoje “škil- n bas nutraukę pradėjo sa-

Aiikinti tautą širdimi, gy- ti.” bet bendras reikalas nuo vo bombas bandyti, 
slomis, kiaušo išmieromis ir to tik nukentės.
panašiais dalykais yra rasi-_______________________
stinis tautos sąvokos aiškini- pf o •__ „o - .
mas. Jis yra nemoksliškas, Sci/fiae Sva) SilJS 
neteisingas, noi s kuri laiką Kom. Kinų Klausimą
buvo madoje, o demagogai ----------
juo ir mūsų dienose kartais Veik kasmet dabar Jung-

Kas savaite
Kubo Išvaro Daug 

Katalikų Kunigų

Atominės bombos
Rašant šiuos žodžius

sugeba net politiniams t.k- tir ių Tautų seimas švaisto 
slams pasinaudoti. (Mūsų “kinų klausimą, ’ arba isilei- 
iaikais vokiški naciai ras “ti- dimą komunistinės Kinijos 
nę idėją buvo pasisavinę, j Jungtinių Tautų organiza- 
nors piaktikoje jos nesilai- ciją ir pašalinimą iš tos or- 
kė, ai ba laikėsi tik ten, kur ganizacijos kinų nacionalis- 
uo būdu galėjo vokiškuma . ,ų iš Formozos salos.

Kubos revoliucinė vyrau- 
sybė pereitos savaitės gale 
iš /arė iš Kubos nemažą 
skaičių katalikų kunigų. Vi
so išvaryta 135 kunigai ir 1 
vyskupas. Visi tie kunigai 
yra ne Kubos piliečiai, bet 
ispanai ai' gal ū- kitų valsty
bių piliečiai Kunigai buvo 
usodinti Į laivą Havanos

t-pnnti. j t Kaa&ettą k^u?i,n^ ^kel‘į uo9te ir iškaukė Į Ispaniją.
L. Bendruomenės pagrin

dų a skinto jai primena lie-' 
.uviams •Izraelio tautos 
bendruomenės organizacinį 
pavyzdi.” Esą bendruomeni
nis žydų tvarkymasis ‘Įgali-

davo rusai ar kuri kita kinų 
komunistams draugiška val- 
_tybę, bet šiais metais Vaka
rų valstybės pačios tą klau
simą rengiasi pakelti. Nau
joji Zelaudija jau susitarė

no Izraelio tautą išsilaiky- |ai Amerika tą klausimą pa
ti be savos valstybės” ištisus 
tūkstančius metų, bet už
miršta pridėti, kad žydų 
bendiuomeninis gyvenimas 
buvo remiamas tikybiniais

jančios tautos prievarta.
Kai L. Bendruomenė čia stybėse stiprėja 

organizavosi, kūlėjai rami
no visus ir visas, kad, girdi,

“Yra nugąstaujančių, kad

klodę, bet nauji reikalai vis papildo tą neišsemiamą dar
bų tvarką. Dabar gali ir Berlyno ginčas atsidurti JT skrai- 
tyje, taip pat turėtų ten atsidurti ir atominių bombų vėl 
pradėtas bandymas ir ką tais klausimais 99 tautos, pri
imtos Į Jungtinių Tautų šeimą, gali pasakyti? Apie se
nuosius darbų tvarkos punktus ir kalbėti nėra ko. Tokie 
klausimai, kaip Kašmiro, Vengrijos, Alžerijos ir kt. vi
siškai nesirengia “darbų tvarką" apleisti.

Kasmet JT seime pakalbama apie komunistinės Ki
nijos Įsileidimą Į JT organizaciją. Amerika tam yra prie
šinga, bet nėra garantijos, kad JT seimo dauguma nepa
sisakys už kinų komunistų Įsileidimą. Ir jeigu JT seimas 
taip pasisakytų, ką darytų VVashingtonas? Atsakymo i 
tą klausimą dar nėra, bet nėra abejonės, jag padėtis bū
tų nelabai maloni.

=A P Ž V A L G A=T

pasirodžius, todėl ir prezi- 
ru_ dentas žinojo, ką svečiai at-
. ! veš. Pasiuntiniai, savo keliu,sai jau išsprogdino 11 ato-:.. ... . .. ’

miniu bombų. Išsprogdino znKP?I °.1 Ya * men 
■ iri žemės, užlenkiami or, Kat?mln,.'i
nuodingais . adioaktingate ;”’klų Bgtyno w

i kitais klausimais, todėl ga-kntuhais. i* v. .... i Įima abejoti, ar neutralių-Amerika irgi pradėjo da- J

Kubos vyriausybė aiškina, 
kad kunigai pradėjo kištis i 
politiką ir kurstė tikinčiuo
sius prieš revoliucinę tvar
ką. Esą kunigai kurstė tikin
čiųjų jaunimą prie visokių 
protestų prieš valdžią ir net 
prie aktingo priešinimosi 
vyriausybės politikai.

kelti, bet ne tam, kad pasiū
lytų kinų komunistus priimti 
į organizaciją, bet kad visas
reikalas būtų atidėtas kitų^/^j »•
metų JT seimui svarstyti. Vakarų MllUSteriai 

Jungtinių Tautų taipe,1 Tarėsi Washingtone 
ypač Azijos ir Afrikos val-

jų pasiuntinių lankymasis 
buvo iš viso reikalingas ir 
raudingas. O gal svečiai- 
-pasiuntiniai kalbėjo apie 
Amerikos karo bazes Kubo- 
e, Afrikoje ir kitur? Jei 

taip, tai neutraliųjų lanky
tasis buvo tik dar vienas 
jų šališkumo Įrodymas, nes 
apie sovietų bazes Rumuni
joj, Vengrijoj, Rylų Vokie
tijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, Es
tijoj, Latvijoj ir kitur jie nei 
savo konferencijoj, nei Wa-
hirgtone nekalbėjo.-♦

Prie Berlyno
Prie Berlyno “krizė” au-

nuotaikos 
už įsileidimą kinų komunis
tų valdžios Į JT organizaci-

Vakarų valstybių užsienio 
reikalų ministeriai, Angli
jos, Prancūzijos Vakarų Vo-

ją ir nežinia, kaip šių metų kietijos ir JAV.
JT seimas tuo klausimu pa- Po ministerių pasitarimo 
sisakys. buvo paskelbta, kad Vaka

ryti atominių bombų bandy 
mus, bet juos daro po žeme,.
Kad neužterštų, nebeužterš- 
tų oro pavojingomis nuosė
domis.

Ginklavimosi 1 e nktynės 
vėl Įsisiūbuoja ir kur galas?
Jei tikėti Rusijos diktato
riui Chruščiovui, jis atomi
nes bombas sprogdina ir “o- 
rą gadina” su * skaudančia 
širdimi. Jo širdies skausmui 
pasaulis netiki, bet ką gali
ma daiyti prieš suverenę ir 
galingą valstybę?

Prieš tris metus, kada 
atominių bombų sprogdini
mai buvo sulaikyti, Chruš
čiovas pasakojo, kad naujų f§a, kaip koks skaudulys. Pa
bandymų nieks nedrįs pra- į lengva atmosfera kaista, 
dėti, nes, girdi, pasaulio Į vietiniai komunistai daro 
žmonių pasipiktinimas būtų visokius bandymus vakarie- 
baisus. Taip kalbėjo Nikita, čius gąsdinti, siena tarp ry- 
Šiandien pats Nikita bom- tinio ir vakarinio Berlyno 
bas pradėjo sprogdinti ir pa- darosi vis aklesnė, ‘-krizės” 
šaulio žmonių pasipiktinimo : planingas ugdymas vyksta, 
kaž kodėl visai nematyti, o i numatyta. \ ienas iš 
neutralieji, susirinkę pas Ti- 'rimtesnių komunistų bandy-

net išsižioti atmosferą kaitinti yra 
Sovietai Issoroodino Nra pagrindas susitarti! prieš rusų bombų sprogdini- v^s rimtesni bandymai truk- 

u* surusaisdėj Berlyno ir jei-Įmus. 4 ‘ dvti oro susisiekimą tarp
vakarinio Berlyno ir vaka
rinės Vokietijos.

Taip komunistai ruošiosi 
prie deiybų. Deiybose rei
kės “taiką gelbėti,” o kam

rai aiškinsis su rusais, ar to, neišdrįso

» to ai n » su rusais uei oeriyno ir jei-11Jau 12 Atom Bombų pasirodytų, kad yra vii-Į
-------- . ties, tai eiti prie deryybų.

Amerikos atominės ener- Vėliau betgi pasirodė, 
gijos komisija pranešė, kad kad Prancūzijos užsienio 
Sovietų Rusija šį mėnesi, nuo reikalų ministeris buvęs ki- 
pradėjimo vėl bandyti ato- tokios nuomonės ir jis pra- 
minius ginklus, jau išsprog- nešė prezidentui Kennedy, 

atominių ir vande- jog Prancūzija nedalyvaus 
bombų, v isos rasų didžiųjų konferencijoj Ber-

Neutralieji pasiuntiniai
Praeitą savaitę Ameriko

je lankėsi neutraliųjų kon-
ferencijos pasiuntiniai, net^ )bįti jej jai n 
du prezidentai — Indonezi-1
jos Sukamo ir Mali respub-

nmo
bombos buvo išsprogdintos lyno klausimui spręsti, kol' 
ore ir todėl jos užteršė orą padėtis bus Įtempta ir rusai 
radioaktyvėmis nuosėdomis, neparodys noro padėti su- 
kurios yra kenksmingos švelninti*.
žmonių sveikatai.

Pradėjus rusams bandyti
atominius ginklus, tą pat tuLietuvybės išlaikymas yra

kultūrinis darbas. Tą darbą......................... . ,___________
mūsų laikraštis rėmė, remia ^a jr jau išsprogdino dvi myko ir su juo aiškinsis re- 
ir rems, kiek išgalėdamas.
Jei L. Bendruomenė dirba 
kultūrini darbą, mes ir ją 
mielu noru remiame ir rem-

l«Lr^vxa IiT /iit r*
Prezidentas Kennedy pa

siuntinius pasitiko, kaip pri
dera pasitikti aukštus žmo- 

> nes, išklausė jų pageidavi- 
Amerikos vaystybėys sek- J7111® *r davė viešą atsakymą, 

retorius dar šią savaitę tu-
rėš pasitarimus su rusų už

kuriame išreiškia Amerikos 
norą ir pasiryžimą derėtis

rėjo pradėti daiyti ir Ame- isieno reikalų ministerių Gro-į dė? garbingo sugyvenimo

atomines bombas, bet pože- j-ybų klausimą, 
myje, kad neužterštų oro Vakarų valstybių vienin- 
kenksmingomis nuosėdomis. go fronto teip fr nesimato. 

Rusai pradėjo atominių
sime. Bet kai bend ruomeni-‘ginklų bandymus po veik 3 Lazda varnos nenušausi.

prie Berlyno ir kitur, bet 
nubrėžė ir ribas, kurių Ni
kita negalės peržengti ne
sukeldamas karo.

Neutraliųjų “poziciją” vi
si žinojo ir svečiams čia ne-

se •
“Tauta yra prigimtoji žmonių 

bendruomenė. . . Kai tariame 
Bendruomenė, turime mintyje 
ne kokią tam tikrų lietuvių Įs
teigtą draugiją, klubą ar kitą 
organizaciją, bet kurios vieto
vės, kurio krašto ar viso pasau
lio visus lietuvius. Lietuvių Ben
druomenei priklauso savaime, 
be jokio pareiškimo, kiekvienas 
lietuvis, kuriam plaka lietuviš
ka širdis, kurio gyslomis sruve
na lietuviškas kraujas, kuriam 
lietuviškumas reiškiasi . . . bū
de .. . bendruomenę sudaro visi 
lietuviai.”

Tauta yra istorijos pada
rinys. Tautos atplaiša, jei ji 
yra užtenkamai gaji ir turi 
tinkamas sąlygas, gali pati 
pasidaryti atskira tauta, vi-

DĖL “SVAIČIOJIMŲ”
Pereitą savaitę “Keleivy

je” buvo kalbama apie L.
Bendruomenės pasimojimus 
briautis ne Į savo darbo sri
tį, laužant L. Bendruomenės 
kūrėjų susitarimus su kito
mis lietuvių išeivijoje vei
kiančiomis organizacijomis.

Tarp kitko buvo užsimin
ta, kad Bendruomenės kūrė
jai Į jos pagrindų aiškinimą 
Įrašė “rasistinių svaičioji
mų.” Dėl tų “svaičiojimų” 
gavome užklausimų, kaip tą 
suprasti, ar darbas dėl lie
tuviškumo išlaikymo irgi 
reikia priskaityti prie kaž 
kokių “svaičiojimų.”

Rasistiniai svaičiojimai L.
Bendruomenės pagrinduose, 
kaip jie aiškinami išleistoje 
knygutėje “Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė” užtinka-!sai nekeisdama nei savo 
m i sekamuose “principuo- kraujo, nei širdies, nei dar-

SALDŪS SAPNAI IR BE BAIMES 
Sa telefonu prie lovos

Taip pasiekiamas . . . taip raminantis ! O jeigu tai yra PRINCESS 
pratęsimas, tai taip savo vietoje.

Apsauga brangiems ir artimiems, kurią tiktai telefonas gali duoti! 
Švelni nakties švieselė, ar skaisti šviesa telefonavimui, tokie daly
kai yra gaunami tik su PRINCESS telefonu.

Dėl informacijos apie išlaidas ir spalvas paskambinkit Jūsų Telefo
no Biznio Ofisai.

NEW ENOLANO TELEPHONE

pavojus?. Reiškia, reikia 
pakaitinti pavojų. ... Tas ir 
daroma. Krizė “bręsta.”

O derybos? Jos bus apta
riamos dar šią savaitę, kai 
Į Nevv Yorką atvyks Gromy- 
ko dalyvauti Jungtinių Tau
tų seimo posėdyje. Tai bus 
pinnoji derybų pradžia, su 
Įprastais užsiprašymais ir 
“fanaberijomis.”

Pagalba užtrūks?
Atėjo raduo, derlius jau 

gerokas laikas suimtas, o 
todėl ateina ir prašytojai ką 
nors gauti iš to derliaus. Tu
rime galvoje Lenkiją ir Ju
goslaviją, kurios buvo jau 
Į pratusios lyg kokią savo 
duoklę gauti iš metinio JAV 
derliaus.

Lenkija ir šiemet prašė 
parduoti jai javų už koki 
1P0 milionų dolerių, bet už 
tuos javus, kaip praeityje 
nuo 1957 metų lenkai siūlė 
mokėti zlotais. Lenkija jau 
yra gavusi tokių “zlotinių” 
javų už 367 milionus dole
rių. Prašė ir šiemet, bet pre
zidentas Kennedy esąs nu
sistatęs parodyti lenkams ir 
jugoslavams komunistams, 
kad pagalbos davimas nebe
bus toks visai vienašališkas 

5 “biznis.” Ypač lenkų komu
nistų suruošta demonstraci
ja Varšuvoje prie Amerikos 
pasiuntinybės, su akmenimis 
ir panašiais komunistų dė
kingumo įrodymais, priver
tė Amerikos vyriausybę į 
pagalbos davimą kitaip pa
žiūrėti. Gal karvutė užtrūks, 
o tada Gomulka ir Tito pra
dės suprasti, kad nedera 
spjaudyti Į šulinį, iš kurio 
nori gerti.

J. D.

Katės nesiųsk taukų parnešti.
♦ • •

Tiagiaya ir kalią koja rodo.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
“Baltijos” stovykla !

Lietuvių Skautų Sąjungoj vietę, po pietų visi griebėsi 
darbo metai baigiasi stovy- darbo. Statė lenktyniauda- 
kla. Per 50 savaičių jauni- mi, vieni kitus konkuruoda- Į 
mas mokosi, dirba, veikia mi. Netrukus pasirodė at- 
dulkėtame mieste, ir tik pa- skirų rajonėlių vaitai, išdy- j 
lyginti trumpą laikotarpi iš- go, lyg grybai po lietaus,. 
tiūksta i gamtą, i stovyklą, staliukai, stovyklos kėdės, 
ien senų ir naujų draugų lentynos; pasirodė tautiniais 
tarpe brolis, ar sesė turi pro- motyyvais išmarginti pagia- 
gos išlieti savo jaunatvišką žinimai. Kur sekmadienio 
energiją statant palapines ir ryte matėsi tik medžių ka- 
Į rengi mus, sportuojant,, žai- mienai ii- krūmeliai, dabar 
ūžiant, maudantis, dainuo- tęsėsi patogiai, originaliai 
jant . . . Patekęs giynai lie- j Įrengti ir išpuošti rajonai. O 
tuviškon aplinkon, jaunuolis į koks džiaugsmas stovyklau- 
giliau pagalvoja apie savo * tojams galų gale išvydus sa-
tėvelių gimtinę, o ‘žaidimų 
bei užsiėmimų metu dau
giau sužino apie Lietuvos 
papročius, laisvės kovas ir 
nepriklausomybės dienas. 
Vyresniųjų stovyklose už- 
megstos pažintys neretai 
baigiasi ilga draugyste ir 
nauja lietuviška šeima.

Skautų stovykla, tai lyg 
milžiniškas lietuviškos dva
sios aukuras, kuris gale sto
vyklos neužgesinamas, bet 
jo atskiros liepsnelės išve- 
žiojamos po plačiausias apy
linkes, kad degtų ir žėrėtų 
jaunuolių širdyse per išti
sus metus.

Šiais metais Atlanto rajo
no sesės ir broliai nuo rug
piūčio 27 d. iki rugsėjo 3 d. 
suplaukė Į ‘‘Baltijos” stovy-

vo darbo vaisius! Susibūrus 
vakare prie laužo ir pasiro
dymai geriau pasisekė ir 
dainelės skambesnės buvo, 
visi jautėsi atlikę sunkiau
sius darbus, pasimošę ilges
niam stovyklavimui.

Antradieni vandens spor
to šventė. Visa dienos pro
grama sukėsi apie ežerą. 
Skilčių lenktynes laiveliais 
(1 a i m ėjo Elizabeth’as), 
plaukimas, vėl Elizabeth’as 
nusinešė laurų vainiką, nar
dymas, gelbėjimo mokymas.

Vilkiukams tai buvo il
gai laukta diena jų pačių 
padalytų laivelių lenktynės 
per ežerą. Kiek ten džiaug
smo, klyksmo ir pasitenki
nimo! Vakare, mėnuliui ir 
žvaigždutėm pas įrodžius,

BALTIJOS” STOVYKLOS JAIMEJI

Vyriausia skautininke Ona Zailskienė ir vy.iausias skautininkas inž. Eugenijus Vilkas, 
atvykę j “Baltiją” iš Chicagos. lankosi vilk.ūkti ir paukštyčiu pastovyklėje.

Kūmo Bričkaus nuotrauka
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KAS SKAITO KASO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
ŽUVO

ŠKĖMA, JAKS-TYRIS 
IR AUDĖNA1TĖ

Į lietuvių studentų santa- 
riečių suvažiavimą Michi
gan valstijoje iš Brooklyno 
buvo nuvykę: rašytojas An
tanas Škėma, jo duktė Kris
tina škėmaitė, Jurgis Jaks- 
Tyris, Judita Audėnaitė,

M. L. Vasil šermenys 
ir laidotuvės

Velionio Yaril laidotuvė
mis rūpintis iš Cleveland, 
Ohio, atvyko jo sesers duktė 
Clay, iš Brockb no, Mass., 
M. Jurgeliūnienė ir iš So. 
Bostono Anelė Kalinauskai
tė, kitos sesers dukterys.

Rugsėjo 10 d., vakare, 
Laima Vasiliauskaitė ir Ro- laidotuvininko Garsvts kop- 

f mualdas Penikas lyčioje prie velionio karsto
Grižtant iš to suvažiavi

mo, rugsėjo 11 d., apie 8 
vai. ryto, prie Lankaster, Pa.

buvo atsisveikinimo sueiga. 
Kalbas sakė h L A preziden
tas Povilas r Dargis, vice-

ivvko tragiška nelaimė. Po.iPrezidenta? fc. Gegužis, šv.e-
licijos samprotavimu, auto- t*moKom,slH l)n:min!nkas 
mobilio vairuotojas R. Peni- ;MuJlenU redaktorius dr P. 
kas buvo manės Lš kelio pa.l Grigaitis konsulas Simutis 
sukti i sali. bet, pakeitęs sa-’r J' Audenai’
vo minti, suko atgal Į kelią. Rugsėjo 11 d. 2 vai. po

klą Buzzards Bay, Mass., jaunieji kūrė laužus, o vyre- 
kur Įkūrė lietuviškų palapi- anieji rinkosi vyr. skaučių 
nių m i e s tą, jaunatviško pastovyklėje šokių, 
džiaugsmo įr prisiminimų Trečiadienio ryte pasiro- 
šaltinį, beveik *" keturiems dė išsirykiavę broliai su šau- 
šimtams stovyklautojų. tuvais ant pečių. Ne, ne Ber- 

šešios “Baltijos” pastovy- lyno saugoti jie ėjo, bet Į 
klės—paukštyčių, vilkiukų, šaudymo varžybas. Na ir 
skaučių, skautų, vyr. skau- piškino jie ten visą ryteli, 
čių ir akademikių, bei vy- Pavakarėj—stovyklos ge-
čių ir akademikų—buvo iš- gužinė! Susibūrė vietovės i 
dėstyytos p u skilometrinio giupeles tautiniam šokiam 
ežero pušelėm, ąžuolais ir pademonstruoti. Pirmiausia 
beržais apaugusiom pakran-. rodė naujus šokius, o po pus-

Nedidelės grupelės spiečiasi 
apie patyrusius lektorius-vy- 
čius. Išgirstame plačiau apie 
skautų ideologją, Lietuvos 
konstituciją bei tarnybą 
Dievui, Tėvynei ir artimui. 
Ant kalnelio pasirodo eilė 
brolių skautų su signaliza
vimo vėliavėlėm—mokoma
si persiųsti žinias.

Sesės tą dieną surengia 
“Kelionę po Lietuvą.” Kie
kviena vietovė ii-uošia savo 
rajone ką nors kas primin
tų tėvų gimtąją žemę. Pa
statoma Gedimnio pilis, švy
turys, kaimo gyvenamas na-
mac laicv’Ac ctotulo £*• f f kimc^ ihiotvc cvavuia ji
Tada per stovyklą vedžioja
mom skautėm smulkiai pa
aiškinama visų Įrengtų dar
bų reikšmė.

šeštadieni egzaminai. Se
sės ir broliai, per ilgus me

relės žvilgančiose akutėse A. Treinys, vilkiukų--s. J. 
s a k ant sudiev mieliems Raškys, adj. —si. V. Ged-
draugams. Mašinų eilėm 
slenkant autostrados link 
dar ilgai skambėjo dainos

mintas; skautų vyčių ir aka
demikų—virš. ps. V. Dam
brauskas, adj. v. si. A. Bi-

silpstantys žodžiai: “NorsItėnas, komen. v. si. B. Ne
sakom mes dabar sudiev, bet mickas. 
širdys plaks išvien, noi-s sa- į Stovyklos kapelionas kun.
kom mes dabar sudiev, bet s. J. Klimas, sanitarė ps. O.
susitiksim vėl . . .”

Tokią gražią stovyklą
rengdami nenuilstantys va-

Mučinskienė, laužvedė v. si. 
L. Bražėnaitė, stovyklos lai
kraštėlio — Baltijos Aidas

dovai labai daug pastangų,re(k v- si. K. Matonis, ūkio 
skyr. vedėjas ps. M. Subat 
kevičius, fin. sekr. v. si.

G. Juozupaitis ir ps. V 
Tamošaitis.

padėjo. Už tai skautų tėvai 
jiems labai dėkingi. Tą jie 
parodė ir stovyklą uždarant 
apdovanodami juos kuklio
mis dovanomis.

Cia verta suminėti stovy
klos svarbesniuosius parei
gūnus.

Sesių stovyklos viršininkė 
S. Subatkevičienė, padėjėja 
v. si. D. Venckutė, komen-

Oi--- 1.1--otuvymus
rūpinosi R. Bričkus, kuris 
padarė virš 200 nuotraukų.

UŽUOJAUTA

tus namie, bei stovykloje, i dantė si. D. Vakauzaitė 
ruošęsi aukštesniam patyri- Pauštvčiu pastovyklės vir
ino laipsniui laiko egzami- čininkė * v. si. B. Šimanskie-

Gavau liūdną žinią, kad mirė 
rugsėjo 11d. VVaterbury. Conn.. 
mano giminaitis Antanas RA- 
GAVSKAS. iš Lietuvos paėjo

Kadangi’buvo tirštas iūka< ’?,uv0 Palaidotas Ever-
matomumas buvo blogas, tai f*en kal,UOS€- ^"tuvese 

, ... . ° . dalyvavo virs minėtos velio-ju automobilius ir smoge i . . . . . f,T . - -x.- • i v * • x- , nio giminaites, SLA minėtisalimais kelio stovinti sunk- ? _ . . , A . r»pareigūnai ir sekretore Bro
nė Pivaronienė su centro

Škėma iš automobilio tapo Tainau^Ja^-
i^i;„ ūov k,, Cia £razia kalba su velioniu

vežinų. Matyti, smogimas 
buvo toks smarkus, kad A.

išmestas ant kelio ir dar bu
vo gyvas, bet ji pervažiavo 
kitas pro šąli važiavęs sunk
vežimis.

tėm.
Stovykla prasidėjo sek

madieni. Tą dieną suspėta 
tik palapines pastatyti.

Pirmadienį, saulutei pa
bėrus pirmuosius skaisčius 
spindulius virš ežero bangų, 
skardus trimitas kėlė “Bal
tijos” gyventojus iš saldaus 
miego. Po rytmetinės mank
štos ir pusiyčių visi stovyk
lautojai pilnoje uniformoje, 
su vėliavom ir gairelėm su
sirinko didžiojon aikštėn 
oficialaus stovyklos atidary
mo. Iš čia po trumpų cere
monijų visi skubėjo Į užsi
ėmimus, kur buvo mokomas 
teisingas mazgų rišimas bei 
stovyklos įrengimų staty
mas. Pasimokę, kaip pato-

nus. Taip pat Įjungiamos ir nė, skaučių—ps. R. Biužin-
specialybės. Vakare vėl di- «kenė, vyr. skaučių ir aka- nuo Viešintu. Siunčiame gilią 
džiuliai laužai. demikių—v. si. G. Bartytė. ■ užu<)jaut^ F- Ra^ausk'enei >r

Sekmadieni paskutinė die- Brolių stovyklai (taip pat!"* BarzOiauskienei. 
na. Suvažiavo daug tėvų ir 3 pastovyklės) vadovavo s.‘ Bronė Pugzlienė ir šeima 
kitų svečių. Čia, žiūrėk, vil
kiukas tempia mamytę Į 
gamtos parodą, čia skautu- 
tė rodo naujai užsipelnytus 
ženklus. Greit palapinių 
miestas virto didmiesčiu.
Kur tik eini, kur tik žiūri, 
visur pilna tėvelių, skautų ir 
svečių. Ir ežeras ir tas pilnas 
beplaukiojančių laivelių ir 
besimaudančių.

Penktą valandą paradas 
ir stovyklos oficialus uždą

valandžio jau ir visi “žiūro
vai” linksmai sukosi ratelyj.
Pavargus kojoms, susibūrė 
vėl jaunimas į mažesnius 
būrelius, kur gvildeno Lie
tuvos papročius, pasakojo iš 
tėvelių nugirstus atsitikimus 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Ketvirtadieni rašo tais 
miško takeliais išvyko sto
vyklautojai Į kelionę su kliū
tim. Buvo sekami iš pagaliu
kų, akmenėlių ar lapų su
krauti kelionės ženklai. Ga
lų gale, atvykus Į jaunom 
eglutėm nusagstytą slėni, 
įvykdomas uždavinys—be 
jokių indų išverda kiek\ Didžiojoje vėliavų
nas sau pietus. aikštėje išsiiykiavo apie ke-

Penktadieni sporto šven
tė, nugalėtoju Elizabeth‘as.

giau Įsitaisyti savo gyven- Po pietų instrtikcijų laikas.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nao Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininką fabrikai Vakaruose; “'Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną dartf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių I Se gražiab paveikslais.

Knyga jau išėjo. Uisisakiuslemg knygt tuoj pat 
sūnumi amą. Kąinp 75

tvertą šimtų skautų-čių, o ŠĮ 
milžinišką kvadratą apsupo 
platus ratas stovyklos lanky
tojų. Pirmiausia “Baltiją” 
sveikino iš Chicagos atvykę 
du brangūs svečiai: vyriau
sia skautininke Ona Zails
kienė ir vyliausias skauti
ninkas Eugenijus Vilkas. 
Tada sekė eilė apdovanoji
mų, pranešimų bei pagerbi
mų.

Pirmosioms žvaigždutėms 
sužibus, suliepsnojo didysis 
ir jau paskutinis lau
žas. Skambėjo lietuviška 
daina, o prie ugnies vis ma-

"KELEIVIS” 
So. 27, 1

Vietoje užmušti: plačiai 
žinomas rašytojas Antanas 
Škėma, 50 m. amžiaus, Jur
gis Jaks-Tyris, 45 m. ir Judi
ta Audėnaitė, 18 m., pla
čiai žinomo Lietuvos Valst. 
Liaudininkų veikėjo J. Au
dėno duktė.

Kiti trys važiavusieji —
:__ _____ ,» Vasiliauskaitė ir RomualdasĮamžinimu _ „

Penikas sunkiai sužeisti ir 
nuvežti Į Ephrate miestelio 
ligoninę. Žuvusioji Audėnai
tė ir sužeistieji yra stu
dentai.

Po šios žiaurios nelaimės 
iūdesy likusiems žuvusiųjų 

tėvams ir giminėms reiškiu 
užuojautą, o sužeistiesiems 
inkiu greitai pasveikti.

K. Žemaitis

J. V. STILSONAS SUNKIAI SERGA 
Jam reikalinga pagalba!

Juozas V. Stilsonas yra! Lietuvių Darbininkų Drau- 
plaėiai žinomas Amerikos į ?'iL?D» '-»<?' kuopa , 
lietuviams. Jis viena? iš se
nesniųjų Lietuvių Socialistų 
Sąjungos laikų buvęs tos Są- 
ungos sekretorius ir vertė

jas, nes iš pat mažens lietu
vių ir anglų kalbas laisvai 
vartojo. Socialistine krypti
mi pradėjo žengti iš pat jau
nystės.

Kaip socialistas Juozas 
veikė Įvairiais būdais: rašė 
Kovoje,” “Naujoj Gadynė

je,’” sakė prakalbas, daly
vaudavo debatuose, organi
zavo kuopas—žodžiu buvo 
vienas iš aktingiausių ir 
darbščiausių lietuvių tarpe.

Šiandien mūsų Juozas Y. 
Stilsonas serga, guli ligoni
nėje be sveikatos, be cento. 
Tai žiauri žmogaus padėti?! 
Kaip daugelis darbininkų

J. Y. Stilsono padėti atkrei
pė rimtą ir nuoširdžią aty- 
dą. Paskyrė kuopos komite
tą atsišaukti i organizacijos, 
i pavienius asmenis, kad jie 
ateitų su pinigiška pagalba 
J. Y. Stilsonui Jam kaštuoja 
gydytojai, ligoninė ir krau
jo perleidimas du ar tris 
kartus per savaitę. Neturint 
išteklių, tai sunkiausia pade 
tis, kokia tik gali būti! Pra
šome kiek kas galite prisidė
ti prie J. V. Stisono sveika 
tos gelbėjimo. Paramą pra 
šome siųsti šiuo adresu:

A. Buivydienė 
8620 75th Street 

Woodhaven 21. N. Y. 
Čekius ir money orderius 

išrašykite: St. Bredes vardu.
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos (LDD) 7 kuopos Kovadų ir veikėjų, nuo jaunų 

dienų atidavę darbininkijai mitetas 
savo geriausias jėgas, kad į Bronė Spūdienė, pirm. 

tesi vienokie ar kitokie pa-jdarbo žmogus geriau ir gra- John Rimavičius, vicepirm. 
sirodymai. jžiau gyventų, o patys daž- A. Buivydienė, sekr

Pirmadienį liūdna buvo nai senatvėje, ar ligos už- 
stovyklautojams palikti taip pulti, lieka be cento, taip at- 
mielą gamtos prieglobstį, sitiko ir mūsų Juozui. Kitais Pakalbinkim draugus ir 
todėl ne vienai sesei ar bro- besirūpindamas pamiršo sa- .
liukui užspringo žodžiai at- ve. Bet mes neturime jo uz- kaimynu* užsisakyti “Kelei- 
sisveikinant, sublizgėjo aša- miršti. yj.” Kaina metama tik $4.

St. Bredes, ižd.

Visų trijų užmuštųjų lavo
nai buvo pai*vežti Į laidotu
vininkų Šalinskų koplyčią, 
Woodhaven, N. Y. Lavonai 
buvo uždarytuose karstuose 
ir šimtai lankytojų negalėjo 
juos matyti atvykę paskutini 
kaitą su jais atsisveikinti. 
Matomai visų lavonai buvo 
smarkiai sužaloti. Sakoma, 
kad Antanas Škėma buvo iš
mestas iš automobilio ir ji 
pervažiavo pro šalį važiuo
jantis sunkvežimis ir net jo 
laivą nukirto.

Su Jaks-Tvrio motina gy
venančia Lietuvoje buvo su
sisiekta telefonu. Motina 
verkdama davė sutikimą jos 
ūnų laidoti laidotuvėmis 
besiiūpinančių nus tatyta 
tvarka..

Laidotuvės buvo mgsėjo 
15 d. Susirinko toki skait
linga minia, kuri nesutap
dama koplyčioje užpildė 
šaligatvius prie jos.

Likusių tėvų, giminių ir 
artimų draugų verksmai su
darė liūdniausią momentą, 
kuris giliai įsmigo Į gausiai 
susirinkusių lietuvių širdis. 
Gal pirmą kartą toks šiur
pus ir skaudus Įvykis supur
tė atsisveikinti atėjusių šir
dis ir visus suglaudino.

atsisveikino SLA preziden
tas Povilas Dargis, kuris sa
vo kalbą šitaip baigė:

”Ištikimasis tautieti! Ilsė
kis ramiai, atlikęs didžią ir 
sunkią gyvenimo kelionę, 
po mylimųjų vainikais ir gė
lių žiedais. Gėlės suvys ir 
sunyks, bet visa tai, ką gero 
padarei savo tautai ir savo 
mielajai organizacijai, visa
da Tave puoš, ir už tai Tu 
paliksi gyvas mūsų tarpe.“

Be jo, kalbėjo St. Gegu
žis, viceprez., irdr. P. Gri
gaitis, Švietimo Komisijos 
pirmininkas.

Povilas Kriaučiukas 
išvyksta Flondon

Rugsėjo21 d. P. Kriaučiu
kas išvyksta i Sant Peters- 
burgą, jeigu ne pastoviai ap
sigyventi, tai rudens ir žie
mos sezonus saulėtoje ir šil
toje Floridoje praleisti.

K. Žemaitis

LAWRENCE, MASS.

Bus didelis piknikas
Lietuvių Tautinė Katalikų 

Parapija Lawier.ce, Mass., 
ruošia didelė gegužinę (pi
kniką), kuris Įvyks rugsėjo 
24 dieną, sekmadieni, Lie
tuvių Tautiniame Parke, 
North Lowell Road. Methu
en, Mass.

Veiks skanių valgių bufe
tas, bus Įvairių laimėjimų. 
Bus Įdomi meninė progra
ma, šokiais, kuriems vado
vaus Stasys ir Gladys Kan- 
d rūtai.

Visi yra prašomi tą dieną 
skirti ruošiamam piknikui. 
Kviečiame visus lietuvius su 
šeimomis, pažįstamais ir 
svečiais iš vietos ir apylin
kių atsilankyyti i ši paren
gimą.
Kaip nuvažiuoti i pikniką?

Iš Worcesterio, Lavvrence 
ir Haverhill važiuoti 110 
keliu iki Methuen. Mass.

Kėiečiame visus dalvauti.
Parapijos Komitetas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Antaną Škėmą sudegino I 
krematoriume; Audėnaitę j Lietuviškas angliškas žo- 
palaidojo Cypress Hill kapi-t . _T... _ ,
nėse ir Juozą Jaks-Tyn dTn**’ Paruose Vl,lus Pete- 
St. Charles kapinėse, Farm- raitis, 58€ puslapiai, kaina 
ingdale, Long Islaud.. $7.00.

iJ
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platinimas yra priskirtas

Sukčiauja pirmininkai ir 
i arti nių komitetų nariai
Ne kas kitas, bet Kėdainių 

rajono partijos sekretorius 
V. Skotas Tiesos N r. 203 
pripažįsta, kad ir kolchozų 
pi; mūriukai — komunistai 
užsiima nešvariomis kom- 

i n:a. ijcinis“.
štai 'Tarybinio krašto“ 

kolchozo buvęs pirmininkas 
(komunistas) J. Matulevi
čius i. pardavė galvijus, sėk
la i... viską išsidalijo su 
nai bin inkais. Jis 'neaiškiu 
budu” pasistatęs namą A- 
h tuje.

L. Statulevieius 10 metų 
vadovavo "Tarybų Lietu 
vos“ kolchozui Kalvarijos 
raj., buvo komunistu, tačiau 
dabar jau... atleistas ir jam 
keliama byla prokuratūroje. 
Dabar jau kaltinamas ne 
tiek Statulevieius, kiek... vi
sas Kalvarijos rajono LKP 
iajonas su visais vadovais.

Pasirodo, tokiame Kalva
rijos rajone visos eilės kol
chozų pirmininkai prisiraši- 
nėjo nepagamintą pieną, su
pirkinėjo iš kolchozininkų 
ar is kitų rajonų gyvulius ir 
pardavinėjo valstybei, kaip 
tariamai išaugintus savame 
ūkyje. Tik viename "Stalino 
keliu” kolchoze per metus 
buvo prirašyta 175 tonos 
pieno! Keliuose kolchozuose 
1 ei- dieną iš karvės būdavo 
pi imelžiama vos 3,0-3,51itrai 
pieno.

Tai vis vargšų kolshozi- 
nii kų nusikaltimai... Bet štai 
’ Tiesa” iškėlė faktus, kad 
partinio rajono komiteto, 
vadovai visomis priemonė
mis nuslėpdavo visus tų 
machinacijų” faktus ir dar 

daugiau — komiteto nariai 
priimdavo kyšius iš kolcho
zų ..pirmininkų, norėjusių 
gauti statybinių medžiagų 
paskyras, o pats LKP rajono 
sekretorius V. Pantaliejevas 
(itisas) dar ir mašinomis 
spekuliuodavo.

P. Saulėnas iš Alytaus ra
jono, kalbėdamas ("Tie
soje“ 203 nr.) apie partinio 
komiteto narius, susiiūpino 
komiteto narių aukštesniu 
lygiu. Jo nuomone, "parti
niai komitetai turėtu būtic
sistemingai atnaujinami“, o 
i neseniai paskelbtus kom. 
partijos istatus jis pasiūlė 
pašyti toki formulavimą:

Pareikalauti, kad komitetų 
radai reguliariai atsiskaity
tų už atliktą darbą“. Jei jie 
ncai lieka pareigų.galėtų bū
ti atšaukti. Jau tokie pasiū- 
1. mai liudija, kaip nesutin
ka su tikrove visi teigimai 
apie komunistų nuopelnus, 
kolchozuose ir kokio masto 
jie yra kovotojai...

Kame pirkti vadovėlių?

Toki klausimą kelia I. Ka
liniu, Utenos vidurinės mo
kyklos direktorius, Sovets
ką ja Litva rugsėjo 9 d. nu
mery.

Jis rašo, kad mokslo me
tai prasidėjo, o nėra nė vie
no vadovėlio pirmajai kla
sei, daug trūksta ir kitoms 
klasėm. Nekartą rašyti Švie
timo ministerijai ir Knygų 
prekybos valdybai, bet jo
kio atsakymo.

(Ial komunistinėj tvar
koj galima ir be vadovėlių 
mokytis?

Kaip batus taiso

Sovetską ja Litva i-ugsėjo 
9 d. numery I. Bemoetas 
pasakoja, kaip jam batus

taisė. Jis juos nunešęs i 
“Bato" fabriko batų taisy
mo diibtuvę Liudo Giros ga
tvėj. 1 ažadėję sutaisyti po 
savaitės, nois to taisymo te
buvo kelioms minutėms. 
Atėjus po sava.tės, liepė ly

toj ateiti. Jis prašęs skundų 
Knygos, bet jam nedavę.

i o ilgų vargų jis gavęs 
batus, bet jie buvę ne jo. 

Šitaip rūpi žmogus
“Sovetskaja Litva” rug

sėjo 5 d. rašo. kad ji jau 
prieš 6 metus paskeloe apie 
y ilniaus statybos tresto el- 
ektiotechniko Balkindo iš
kėlimą iš buto dėl remonto 
ir apgyvendinimą bendrabu
tyje.

Balkindas per tą ilgą laiką 
visur kreipėsi, bet pagalbos’ 
niekur negavo. Redakcija 
taip pat negaunanti atsaky
mo i jos laiškus, kada tas • 
reikalas bus sutvarkytas.

Jei Balkindo šeima galėjo 
6 metus bendrame bute su 
kitais gyventi, tai galės dar 
6 metus pagyventi. Juk par
tija paskelbė, kad jau ižen-

Al TOMOBIUU PER KANALĄ

An.u<ai s. Gordon ir jerry Amor spetialiniu automobi
liu iianJė perplaukti kanalą iš Palais (Prancūzijoj) į 
rtovevi (Anglijoj), het nepa\yko—2 mylios nuo kran
to ;u mašina nuskendo, o dar prieš tai ja jau reikė, 
’o \ iikti. nes motoras nebedirbo. Bandymas turėti 
vandenyje plaukiojanti automobili dar nepasisekė.

iprie teroristinių aktų? Toks 
tvirtinimas tiktai Įrodo to 

; p ono laoai nie; ką nuovoką 
ir dar juodesnę sąžinę, kurių draugų 
jeigu zut tai nori irouyti tai, kad kuopa iš

arti dviejų šimtų dolerių J. V. Stilsonui. (Atsišauki- 
kuopos ižde. Spūdis praneša mas spausdinamas kitoj 
apie sekr. J. Stilsono sunkią vietoj. Red.)
p adėti ir valdybos bei kai Aukas reikia siųsti adre- 

vardu siūlo, su: A. Buivydienė, 8620 
iždo paskirtų ,5th St. YVoouhaven 21, N.

ko ntia. r>e to, jis mini tirtų mažiausiai 5o.oo dolerių. V. čekį ar ’mo/ey orderį“ 
spioguiniiKUs, net pieninių Sumanymas priimtas vien- įšiašyti St. briedis vardu.
ir Kcepeiaty<ų naikinimą. 
Jo Sumn.euia laktas a.ae

□alsiai.
Skaityti LDD Centro Ko- Mūsų atstovai Nevv Yorko 

Amerikos Lietuv.u TarvbosjS.nlau.ų p.eiiiaę >ia aiškiai miteto du laiškai, lietianlie- ir
i .. n.eąas uu šiol 3 I Dl, aivaz.aumt}. LDD gt; Blie(lis pranešė, kad va-

jneia ao<»ęs, i<ad butų buvę suvažiavimas saukiamas 
susprogdinu tirtai a» šiaip lapkričio mėn. So. Boston.

saios
pr; 

metu N. Y. Lietuvių
’ koopeiaty v an ir is viso, koks Mass. Suvažiavime vyravo

Tarybos skyrius neposėdžia-
. _4 . . • , • a- 1 j - -- a vo> bet numatoma, kad tuo-buiu ti-<sla.o Ūkininkams mintis, kad i suvaziav.mą tu- ,. ....., ’. “ . au 1-1 adės posėdžiauti, ruos>s.ioganiti ir naik.nu savo n v> kti gausus atstovų skai-° .* . . tis Vasario lb d, paeiu „vIiuaCUhs jėgomis su- eras. įuo turės pasirūpinti
kurta turtą? !

Kaip tei or lėtinius aktus
kvepos valdyba.

\ ėi grįžta prie J. V.
. 0110 padėties. Ja reikia tuoj 
susiiūpinti. Stilsor.ai nėra1 
turtingi žmonės,

St’l-

fe
ma.

Suvalkiečių sukilimas ir 
‘Laisvoji Lietuva”

!jisai 1..1.11 n vedančių pro- 
Ičtuktus ūkininkų sustabdy
mą. Lei ar tai yia te±oias?
. ueikiauziai viitir, net A-
merikoje, 1 ukencia, tuo tar- jaįįrt. t. J. V. Stilsonas ser- 
pu kai irietuvoje nė vienas ga nuo gmodžio mėnesio, 
streiklaužis nebuvo nubaus- Jeigu ir turėjo koki centą, 
tas, o tik patartas, arba ispė- taį įr tą beieškodamas pa
tas nenusižengti streikui. Raibos praleido. Susirinki- 
Jeigu tas ponas čia dilba mas vienbalsiai Įpareigojo 
kuriame nors fabrike ir to LDD 7 kuopos valdybą atsi-į 
fabriko darbininkai išeis Į , šaukti i visuomenę, kad mū-

16 d. minėjimui. 

Išklausęs pranešimus, su
sirinkimas nutarė pavesti 
savo atstovams Ako skyriu
je. kad jie pasiūlytų pagrin
diniu kalbėtoju minėjime

, , . , ... 0 liga*6*" pakviesti dr. Piju Grigaiti,
kaiauja daug lesų: gydyto- Povj|as K,.ia^jukas

streiką, tai jam nepatartume organizacijos, mūsų LDD 
to streiko laužyti, nes jam ‘ c. K., LSS C. K. ir kuopos 
gali susidaryti ir nemalonu- ko veikiausiai ateitu su auka

ts-
vyksta ilgesniam la.kui apsi
gyventi i Floridą. Nariai 
susimetė po doleri kitą ir 
pavaišino P. K. ir kartu pa
tys pasivaišino.

Vienu žodžiu, susirinki
mas buvo gana našus, nes 
išspręsta gana stambių ir 
svarbių klausimų.

KuopistisANDRIUS VALUCKAS
Sukako dvidešimt penke- kų, galima juos kritikuoti,' mų ir nesmagumų... 
metai nuo suvalkiečių su- bet nekaltai sušaudytus žmo- j Streikininkai niekur ne

yra vartojo prievartos prieš po
liciją, nors policija toli gra-

sukilimas buvo grynai lie-. Pamūšys tvirtina, kad su- žu neatsilygino tuo pačiu. Mirė A. Šablinska* 
tuviškas ir grynai demokra- valkiečiai streikininkai buvo Kada viešoji ir saugumo po-. Rugsėjo 9 d. Notre Dame 
tiškas. Bent laikas būtų apie komunistai, bet kur i rody- licija susirėmimuose su strei- kapuose palaidotas žymus 
tai žinoti tiems, kurie laik- mai? Jokioje byloje nė vie- kininkais nužudė šešis ūki- vietos veikėjas Aleksandras 
raščius redaguoja ir vado- nas ūkininkas nebuvo apkal- ninkus, neskait
vauja tam tikrom politinėm tintas komunizmu. Pačių ko- sušaudytų karo

paskaitęs muristų išleistos knygos da- me, penkis suluošino, o tiy- 
Lietuva“ bar Lietuvoje nedrįsta šito lika sunkiai sužeidė, tai

laikraštyje, 15 Nr., P. R.i tvirtinti, priešingai, ten pa- streikininkai nenužudė nė 
Pamūšio straipsni "Maži talpintas komunistų partijos vieno policininko. Kodėl? 
ir dideli dalykai", labai nu-i CK tuo metu išleistas ap- Todėl, kad streikininkai ne- 
stebau. kad redaktorius, re- linkraštis, kuriame Įsakoma kurstė ir buvo prieš smurto 
dakcinė kolegija ir garbės komunistams prie buržuazi-; bei teroro vartojimą.

Dar tas ponelis mini pa-

giama Į komuni>tini gyveni- kilimo. Atrodo, jau būtų lai- nes prilyginti šunims 
kas visiems žinoti, kad tas jau perdaug!..

PRANEŠIMAS

Mirus ilgamečiui "TĖVY
NĖS“ redaktoriui M. Leo 
Vasil, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje prezidentas gruįėm. Todėl, 

'"Nepriklausoma

WORCESTER1O NAUJIENOS

skaitant ketunų šablinskas, 75 m. amžiaus, 
lauko teis- jį prieš 3 metus ištiko širdies

;Sėkmės jiems!♦ ♦ ♦
Klasikinės aukštesniosios 

mokyklos futbolo kapitonu 
paskiitas Šarūnas Garsys, 
Massachusetts universiteto 
studentas.

Jo tėveliai gyvena McClin- 
toch Ave. # # *

Rugsėjo mėn. 10 d. Au-

smūgis, nuo to laiko j’s ir 
negalavo. Daug gėlių puošė 
jo karstą, didelis skaičius 
automobilių palydėjo Į ka
pus.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną, du sūnus — Alek
sandrą ir Vytautą, ir 4 duk
teris: Marijoną čenkienę, 
Oną Lendraitienę, Moniką 
Aliukienę ir Ruth Montvi
lienę.

Mielas Aleksandrai, ilsė
kis ramiai Dėdės Šamo že
mėje! Tavo darbai ilgai 
Tave primins.

Klubas davė stipendijas
Lietuvių Piliečių Klubas

Povilas P. Dragis sukvietė 
SLA centro patalpose, New 
Yorke, šios organizacijos 
pareigūnų pasitarimą SLA 
spaudos organo redagavimo
reikalui apsvarstyti. Pasita- _

djriyAav oprezidentas leidėjai praleido tokį straip- nio streiko nesidėti. Toks
sni. kuris neatitinka nei fak- Pamūšio tvirtinimas būtų degimus, bet r.ė vienoje by- 
tams. nei tiesai, nei lietu- labai naudingas komunis- loję nė vienas teisiamasis 
viskam reikalui nepatamau- tams, jeigu jisai būtų teisin- nebuvo už padegimus nu- 
ja. Kad Pamūšys, kuris tik gas, nes leistų jiems tvirtin- baustas,nes dalis tų padegi- 
atsitiktinai susipažįsta su ti, kad ūkininkų masės jau mų buvo giynai keršto sume- 
spauda. gulėdamas po gluos- tada dirbo kartu su jais, bet, timais, nieko bendro nerti
niu taip nusirašė nuo koto, laimei, to nebuvo. rinčiais su streiku, o kiti
tai galima suprasti, bet negi Dar kvailiau skamba jo buvo pačiij savininkų nevy- 
nė vienas iš atsakingų to tvirtinimas apie kažkokį te- kę bandymai apdraudimo 
laikraščio asmenų (K. Ože- roiistų štabą su keturiomis premijai gauti... Pats juo- 

grupėmis, komunistų diri- kingiausias yra jo suminė-
gucjamą, kurio uždavinys tas faktas, tai gaisras Ša- paskyrė stipendijas šiems 

kis, V. Misiulis ir L. Virbic- buvęs: platinti atsišaukimus, kiuose, kuris Įvyko tik jau 
kas) nesusiprato numesti to stabdyti ūkininkus, naikinti 1'€ streikininkų iniciatyva,

1 sąšlavų krepšį? tiltus, sprogdinti kooperaty- *r Ponas Pamūšys pats pir- 
u to vus bei pienines, ir, pati bai

P. P. Dargis, vicepreziden
tas Stenley Gegužis, sekreto
rius Bronė Pivaronienė ir 
Švietimo Komisijos pirmi
ninkas dr. P. Grigaitis.

Vienbalsiai nutarta "Tė
vynės" redagavimą iki kito 
SLA Pildomosios Ttarybos 
suvažiavimo pavesti tokios 
sudėties Redakcinei Komi
sijai: Antanas Sodaitis — .. ... -

• - - , T r» . - lis. A. Kaulenas, v. Kacms-pirmirinkas. Juozas Petre- , v , • .1 T> m •. , n . rA kas, K. Liutkus, B. Macians-nas ir kun. Petras Dagys —I 
nariai.

Čia pat Įvykusiame pasi-: ,
įkalbėjime su Redakcinės U. ° . . ,

..........................., . 1 Ar jie taip pat sutinkaKomis.jos pirmininku ir na-1 1

riais kiekvienas jų prižadėjo 
glaudžiai bendradarbiauti 
savo' tarpe ir su Pildomąja 
Taryba bei administracija 
ir vesti "Tėvynę“ tradiciniu 
Susivienijimo principu — 
liberalizmo ir demokratijos 
dvasioje: laikytis ištikimy
bės šios šalies valdžiai ir 
statymams; ginti teisėtus 
lietuvių tautos reikalus ir 
.emtijos pastangas atgauti 
laisvę, kooperuojant su A- 
merikos Lietuvių Taiyba. 
kuri vadovauja šioje šalyje 
ietuvių pastangoms dėl I.ie- 
uvos išlaisvinimo ir Nepri

klausomo® Demokratinės 
sietuvos Respublikos atsta
tymo, ir kurioje SLA tun' 
oficialią atstovybę.

Skelbdamas šituos nutari
mus, prezidentas Povilas P. 
Dargis SLA Pildomosios Ta
rybos vardu reiškia vilti, 
kad mūsų organizacijos na
riai, kuopos ir apskritys 
padės naujai "Tėvynės” re
dakcijai jos atsakingose pa
reigose korespondencijomis, 
straipsniais ir naudingais 
patarimais.

Povilas P. Dargis
Prezidentas

Bronė Pivaronienė
Sekretorė

straipmio mintimis. :

Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis glaudžiai rišasi su buvu- 
.-ia voldemarininkų organi
zacija. o nėra jokia paslap
tis, kad voldemarininkai, 
nors ir negausiai, tame suki
lime taip pat dalyvavo, jų 
žmonių sėdėjo už tai kalėji
me, labai entuziastingai 'su
valkiečių sukilimą sutiko. 
Galėčiau išvardinti visą eilę 
pavardžių, bet tikiuosi, kad 
bent vieras iš virš minėtų 
atsakingų asmenų tuos fak
tus ir taip žino. Jeigu taip, 
tai kam leisti šmeižti savo

šioji grupė, mirties ir egze
kucijų vykdytoja, o kiek 
vėliau dar prideda gaisrus 
bei padegimus. Panagrinėki
me to apgailėtino kvaišelio 
tvirtinimus iš eilės.

Jau žinome, kad komu
nistai ūkininkams nevadova
vo, tad ir jokie komunisti
niai teroristinio štabo nega
lėjo būti — jis net rašo, kad 
teroristų grupė, jau ne šta
bas, buvo policijos išaiškin
ta, suimta ir perduota ka
riuomenės teismui. Kada 
toks teismas kariuomenės 
teisme buvo? Kokie asme-

I mas sugalvojo šitą kvailą 
istoriją... Tiesa, buvo kele
tas policijos provokatoriaus 
Mickaus padalytų gaisrų 
bet teisme ir tikras tų gais- 
ių kaltininkas buvo išaiškin
tas.

Taigi, tikrai gėda, kad tu
rime lietuvių tarpe tikrų po
litinių analfabetų ir dar 
mažiau pilietiškai susipratu
sių žmonių. Pamūšys yra 
:abai liūdnas pavyzdys.

BROOKLYN, N. Y.

asmenis, kurie šito neužsi- nys toje byloje buvo suimti 
tarnavo ir tikrai neverti Pa-'ir už teroristinius veiksmus 
mūšio meškiško patarna- nubausti? Tik visiškai girto 
vimo. ar neatsakingo asmens vaiz-

Žinoma, Pamūšis tų fak- duotė galėjo ką panašaus 
ų nežino, nes jisai buvo ki- sugalvoti, nes nei kariuome- 

toje barikadų pusėje, tuomet nės teismas, nei karo lauko 
g) nė Smetoną policininko i teismai tokių teroristinių by- 
uniformoje ir dabar bando lų neturėjo, ir niekas už te
tą supuvusi režimą ginti pa- roristinius veiksmus nebuvo 
čiais pikčiausiais šmeižtais nubaustas.. Tiesa, buvo ban- 
bei prasimanymais. dymų kai kuriose bylose

Tas ponas pradeda savo tokius kaltinimus primesti, 
straipsnį keistu palyginimu: net karo lauko teismai
esą atsirado žmonės, kurie Juos atmetė kaip nepagrjs- 
nori pastatyti paminklą su- tus, kada net saugumo poli- 
valkicčių sukilėliams, bet, c*ja paliudijo, jog tie kalti- 
girdi, čia statomi paminklai nimai nėra Įrodyti ir nėra 
|ir keturkojams... Galima ne- teisingi
kęsti suvalkiečių streikinin- Nuo kada atsišaukimų

Lietuvių Darbininkų
Draugijos susirinkimas
Rugsėjo 10 d. F. Bručo 

.-vetairėje buvo eilinis Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
(LDD) 7 kumpos susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 
pirm. B. Spūdienė.

Sekr. J. V. Stilsonui sun
kiai susirgus, pakviesta An- 
toinetta Buivydienė perskai
tyti gegužės 14 d. susirinki
mo protokolą, kuris priimtas 
>e pataisų.

Pasiūlyta, kad, J. V. Stil
sonui susirgus, jo pareigas 
eitų A. Buivydienė. Pasiūly
mas priimtas be prieštaravi
mų.

Advokatas St. Briedis pa
darė pranešimą apie LDD 
7 kuopos finansus, kurių yra

VUI II
mizict rs IIIIKJC’VV

trimitų orkestrų varžybos.
Lietuvių orkestras laimėjo
B klasėj pirmą vietą.* * *

Rugsėjo 10 d. Olimpia 
parke miesto vandens de
partamento darbininkai ren
gė gegužinę. Ten suvažiavę 
laisviečiai sudorojo jų mais
tą. Rengėjai stebėjosi, kad 
lietuviai turi tokį gerą ape
titą.

Agi-. Benediktas Grigaliū
nas buvo susirūpinęs dėl 

moksleiviams: Juditai Sau-!par]os viesulo siautimo pie- 
lėna.tei, Juozui Gudukui, tuose, nes Texaso valstijoje
Jonui V. Ridikui, Juozui A. 
Pacenkai, Algirdui Valiū
nui, Violetai Matulevičiūtei 
ir Albertui Mitrikui.

Stipendijas jiems Įteikė 
komisijos pirm. adv. Ričar
das Sarapas.

Matulevičiūtė ir Valiūnas 
stipendijas gavo ir iš mo
kyklų fondo.

Maloni viešnagė
Rugsėjo 11 d. su bičiuliu 

Ignu Figaga nuvykom pas 
šalaviejus, o iš jų pas kai
mynystėj gyvenančius Tom
kus. Ten svečiavosi hrookly- 
niečiai, Keleivio skaitytojai 
Joras Jakaitis su žmona ir 
Ignas Sutkus, kuris praeitą 
vasarą lankėsi Lietuvoje.

Gražiame sode tarp gėlių 
ir medžių pavėsyje Tomkai 
visus gardžiai pavaišino.. 
Malonu buvo su brooklvnie- 
čiais pasikalbėti apie senus 
pažįstamus — K. Paulauską, 
Vincą Žvirbli ir kitus.

Mums jau rengiantis iš
vykti, atvažiavo dar ir dau
giau svečių — Juozas ir 
Jennie Demikiai. Demikienė 
taip pat šią vasarą buvo Lie
tuvoj, bet ji nieko nepasako
jo apie savo kelionę.

Kitos naujienos
Algis Glodis išėjo karinės 

prievolės atlikti, o jo brolis 
Įstojo j Bostono universitetą.

jo sūnus atlieka karinę prie
volę.

J. Krasinskas

ĮDOMIOS knygos 
ROMANAI

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
nsl., kaina $2.50.

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮ2 T A I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$4.00.

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

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

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

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

Z
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Pasileidau plačiais keliais
(Tęsinys)

Iš Niagaros namo patrau- vių šeimų ir viengungių gy- 
iiiame pro Kanadą, aplink,veno jau 1903-4 m. a. tanas 
Jniario ežerą, ir už 11 my- Vikis (?) ir Petras Vilnonis, 
lių privažiuojame minėtiną jau prieš 50 metų t ia apsigy- 
įedideli, bet judrų St. Ca- venę, rado keletą lietuvių, 
harirnes miestą (41.000 išgyvenusių pr .eš juos apie 
;yv.l, guirių prie Welland 10 metų. šiuo metu Hamil- 
„analo, jungiančio Erie eže-'/one priskaitoma iki 1,5'Mi 
ą su Ontario ež.. Tai vadi- i^t,uv*V’.3a^. didžiumoje va

giamojo Niagaros pusiausa-'d^nam*eJl dipukai, 
ao centras, tymus gausiais
apylinkes souais, vyno ga 
mokiomis, na... ir Kanauos 
.vai aiiškomis regatomis; la
oai ramus ir Ee tuvio širdžiai1 
mielas kampelis, daug kuo 
primenąs te v iškęs laukus.

atvykę 
pasaulin.o' jau po antrojo 

j karo, sukūrę ne tik dvi į a-
jlapijas — lt. K. ir Evangc- 
llikų — bet ir dau /bę or a- 
I nizaciju, klubų, sambų: rų 
ir t. t., kuliuos a aidinti rei- 
ketų ilgo sąrašo. Tad užteks 
gal tik suminėti, kad ė a ra-

..ai gegužės mėn. sužydi sime nuo ateitini. kų iki so- 
aisių sodai ir visa plati apy- cialdemokratų kuopų: nuo 

pradžios mokyklos iki dra-

SVS1RCRINO DAR N EGI M t ŠIO TITCLV

VISCOUNT
Anglijos karalienės sesuo Margaret yra ištekėjusi už “prasčioko"’ Antony Arm- 
strang - Jonės. Ji laukia šeimo» prieauglio, o karališkoj šeimoj susirūpino, kokį 
titulą naujagimiui duoti ir kaip pakelti i kilminguosius tėvą. Nuotraukoj matyti 

keliomis Repinėmis—grafo, markizo, ba-rono ir hercogo. Kokią nors viena bus užd 
Margaret su vyru, o vyras papuoštas net ta ant mirtingojo Jonės galvos.

—Sei, Maut, ar tu nore- savęs, ko negali padalyti nei 
tum ouii AnieriKos prezi- gyvulių, nei paukščių blusos, 
aentu? —Vot, Maiki, pradėjom

—r\e, tėve. (nuo prezidento, o priėjom
—Kodėl? iki stebuklingų blusų.
— louei, kad tai būtų —Kodėl, tėve, vadini jas 

tuščias noras. /'stebuklingom“?
U kouei tuscias? ! —Nu, ar tai ne stebuklas,

—Vįsų puma touel, leve, Jei blusa isįo|ta 
kad as ne politikienus n
neturiu partijos, kuri uz ma- . ?
ne agituotų, o pačiam agi
tuoti uz sav e ir žadėti nega
limų ualykų butų negražu, 
be to, prezidento rinkimams 
įeikia laoai daug pinigų, o 
as neturiu tomo muitinuiio-

auksciau savęs ir neuzsimu- 
ša? Tik pamislyk, kas atsi
tiktų, jeigu dramblys pašok
tų 200 kaitų aukščiau savęs! 
Jis ir pats užsimuštų ir visą 
cirką sugriautų. Bet užtai

Iinkė paskęsta kvapiuose pa
vasario žieduose — grožis, 
xuri sunku aprašyti. Nevel
tui paskutiniais metais čia 
vis plačiau ima lankytis vi
sokie poilsiautojai ir pats 
miestas krypti į kurortinį. 
Liepos paskutinį savaitgalį 
čia vyksta Kanados karališ
koji regata (burinių laive
lių lenktynės).

Lietuviai čia pradėjo 
reikštis tik po antrojo pa
saulinio karo, atvykus žy
mesniam kiekiui darbščių ir 
judrių veikėjų. 1948 m. bir
želio 26 d. čia įsisteigė pir
moji organizacija — Kana
dos Lietuvių Taiyba, kuri 
1950 m. balandžio 1 d. per
siorganizavo į Kanados Lie
tuvių Bendniomenės St. Ca
tharines Apylinkę. Dabar 
veikia visa eilė oriranizaęiiu

mos mėgėjų sambūrio; nuo 
bibliotekos iki spoito klubų. 
Čia veikia net 6 Vasario 16 
d. ir 3 Salaziečių gimnazi
jom remti būreliai. Nepa
miršti ir ekonominiai reika
lai. Štai Hamiltono Lietuvių 
Kredito D-ja "Talka“, ten 
vėl Namų Fondas, KLB šal
pos Fondas ir t. t. Yra Įsiki
busių į verslus ir profesijas 

Mieste nepamiršti švieti
mo ir kiti kultūriniai reika 
ir

‘Kinų siena” padalintame miste
V. ŽARSTEKLIS, Berlynas, Vokietija 

Laiškas iš Berlyno

riuomenės dalys, dešimtys 
tūkstančių iki dantų gink
luotų komsomolcų, paruoš- 
tyje tūno rusų divizijos. Vi
sur, aplink. Surasi skylę

Cemento blokai, spygliuo- bėgti — nuskins kulka, nu- 
o ir kiti kultūriniai reika- ♦ ,i „ tos vielos, vandenyse spas- dobs iš pasalų peilis. Du
nė kiti kultūriniai reika- , “ '?kair nauja, net dai tai niiškai ^skinti skvniniai plaukiančius i vakarų sek-

• -i • at • karsta. mmhpn iau naspnp ’ ’ . r .lai. Čia veikia McMasteruni- niU>ta» šiandien jau pasenę.
tech- Taip čia ritos Įvykiai vienas 

;iA už kito. Prieš kelias savai
tes būčiau rašęs apie augan- i 

šiandien

.ir sambūrių: skautai, atsar
gos kariai, SLA kuopa, KLB tų jau keletą dienų 
Šalpos Fondas, šeštadieninė bančiam keliauninkui

versitetas, Hamiltono 
nologijos institutas: visa eilė 
vidurinių ir pradžios mo- .. 
kyklų, nekalbant jau apie čią mūrinę tvorą, 
visokius kursus ir t- t. Yra tai )atų tekę atitaisyti, kad 
botanikos sodas, užimąs net Jau turime vietomis dvilin- 
1,900 akrų žemės plotą; kas trilinkas tvoras. Ir tvo- 
muziejus, meno galerija ir los Z3* v*et°,yis nors du 
kita. Yriška apeiti ir nors pa-!v'ru v*ens ant kito ktauk.

" tikviršutiniškai apžiūrėti truk- t,a* tlK žirafa, jei ne tos

išdeginti, raunami vaisme- torius nušovė, nors vienas

pesku_cementimų tvorų viršūnėse 
nej_; spygliutos vielos, kaip tik

"nuodugniaumesti žvilgsni kiton 
pusėn. Ir taip per visą mies- 

aplink
raituosius Kūmus. ' ......... . ............................ " ......... .................... ............. ..

—O ką reiškia
milionierius?

—r\e mulkių“, bet muiti.
—U kas tas?
-Lotjnų Kalboj, leve, žo- lų, tėve. blusa yra parazitas, piiš akis iį!; korse,vata ijų Bet trum,.am

dis muitus- reisKia daug. kuits kanda ir čiulpu krau-c k, Kana(los didmiestis'la,kraE«° straipsny negi ap-
Todėl ’ multnnilionienus“ ją. Žmogus ją gaudo, o ji .Duvo ParsiKvieię zy -r .................................

m.ausius

Dievas nedavė jam tokių
nieriaaš tevo, kuns galėtų pasturgalinių kojų, kaip mokykla irt. t. O kas nežino manoma kiek 
man nupirkti’ Vv aslnngtone blusai. Čia, Maiki, aiški Die- St. Catharines Vilniaus apžiūrėti, susipažint;

valia, aiškus stebuklas. Krašto Lietuvių S-gos sky- miesto graži skaidraus van-
riaus kasmet birželio 24 d.! dens įlanka ryškiai raudonu nus-

griaunamos daržinin-1 jau vakarų pusėj buvo. Už 
kų trobelės, knisamasi, ter- šią žmogžudystę vakarų 
šiama: kur namų mūrai su- sektoriuose teismas paskel- 
darė sektoriaus sieną, ten bė išmokėti 10.000 markių 
rūsių langus, duris, pirmųjų tam, kas suteiks žinių apie 
aukštų langus užmūrino, už- žmogžudį, kurio fotografija 
narpliojo vielomis, yra už- visame mieste kabo, kabo ji 
mūrytų bažnyčių, užmūrytų sieksninio dydžio ir sektorių 
kapinių vartų. O už niūru pasieniuose įr toj pakanalėj, 
pilna sargybinių, parodi- kur žmogžudystė įvykdyta, 
niuose punktuose skarmali- Tą skelbimą galima perskai- 
na.-ri ore komsomolcų vėlia- tyti ir už gerų varsnų. Mūrai 
vos, apie jas trypia juodose augo, už mūrų, rytų pusėj,

mulkių
. vo

—Bet kodėl stebuklas? 
Kodėl ne evoliucija, tėve?

—O kaip tas išeina?
—Išeina be jokių stebuk

rengiamų Joninių su turinin
ga ir aukšto lygio menine 
programa, į kurias suplau-

lyg nudažytu dugnu. Gra- — - -----—-
žus vaizdas atsiveria nuo til- didžiausiųjų 
to, važiuojant

~ kia iš JAV ir Kanados tūks-! Bet mes neriam pinnyn,

visame
per Įlanką]^ ommonwealthe.^

vakarinius sekto-; un^o,1TloS€ ^ai esesininkų žmonės liejo asaras. visa 
kopija) šalmuoti komso- ten lyg po pavietrės, tik vė-

___________'molcai, ginklai — automa- liau vienas ar kitas pradėjo
Britu tiniai, rankose žiūronai, ne- selinti prie lyg koncentraci- 

Jis ai»- paprastai rūsti veido išraiš- jos stovykla paversto mies-
į! Įima ir karališkąją muzikos ka> o žvilgsnis taip ir išduo- to užtvarų, laikais pradėjo 

jog tave seka aukštos- žmonės plaukti ir iš vakari
nis rasės tvariniai, kuriems nių sektorių. Tai buvo per-

į ją. Žmogus ją gaudo, o
reiškia toki žmogų, kuris tu-1 gelbėjasi straksėjimu. Išlie- .. ... _ _ , .
n daug milionų. j Ra gyvos tik tos, kunos gali __ ~~

—Jeigu taip, Maiki, tai vikriau ir aukščiau straksėti.
žmogus, kuris turi daug blu- i Nerangesnės pragaišta ir . a ,® , _ . , . Iros pusiausalio lietuvių kolosų, turėtų būti mulnblusius, nepalieka savo veisles; tuo 
ar ne? tarpu gi ilgakojės blusos

—Apie blusas, tėve Ame- veisiasi, ir taip ilgainiui išsi- 
rikoj netenka kalbėti, nesivysto labai aukštai šokinė- 
čia blusu nėra. jančios blusos.

menininkus

nes lietuviškoji kolonija ap 
jungia ir mažesnes Niaga-1

135šūb0 tn J -ašysi visas milioninio mies- tu esi, kaip ir Hitlerio lai-‘daug prieš partijos plauką, 
žiauriais Šalies t0 įžymybes. kais» vien trąša. : Girdi, prie mūro, iš abiejų
Fordo' fabriku' Kada čia pradėjo kurtis Sargybiniai ant stogų, pusių, negalima arčiau, kaip

Toronto su 
ventoju, didžiausiais

[bankais ir Fordo fabrikų . , . . . .
kaminais lietuviai, tikrų duomenų ne-plsokluos uzkab°,luos- Eai{» .<>< metrų. Tai buvo per-

" Toronto turime, bet neabejotinai di- sargybinių siuva politi ūkai: į daug, ir sektoriuose prie sie-

—Vot, vot, išvirožyk 
man, kodėl Amerikoje nėra 
blusų? Kad Airijoje nėra 
gyvačių, tai visi žino kodėl 
—jas išgalabijo šventas Pat
rikas. Ale pasakyk, kas A- 
mei ikoje blusas iškasavojo?

—Ne, tėve, airių šventa
sis gyvačių niekad nenaiki
no, nes Airijoje jų niekad ii 
nebuvo. Yra ir kitas kraštas, 
kur jų nėra — tai Australi
ja. O Amerikoje nėra blusų. 
Jų niekas čia nenaikino, nes 
jų čia niekad ir nebuvo.

—Bet kodėl, Maiki, Ame
rikos šunys turi blusų?

čia vieną ideologiniai apta- nos atsirado sunkiai gink- 
šo, kitam išvirkščia nuodų luotos ir šarvuotos dalys —• 
dozę Vakarų neapy kantai į ra n cūzų, anglų, amerikie- 
sustiprinti. O nuodai neapy- čių. Jie pradėjo siūti iš galo 
kantai kelti mariom s švink- j galą koncentrlagerio pamu
šta iš visokio formato sma- riais. šiandien nenauja, jei 
gerų. Silpnapročius juk la- viena ar kita pusė apsišaudo 
bai lengva patraukti i save, pafrontėj ašarinėmis bom- 
jei galvoj vien politinės į domis.
krekenos berikę. Kas čiai Po karo rusai pastatė bri- 
vyksta — tam proto maža tų sektoriuj ’’osvoboditelio“ 
reikia. Spygbuota viela nu- paminklą, netoli lytų sek- 
tildė protą milionams. o tos tor aus sienų, apie pamink- 
• ielos siems tikslams rytų lą metų metus vaikšto rusų 
onos obeli arteicai suspėjo sargybos, kai būna kokie 

pasirūpinti is Y. Vokietijos, kompartijos atlaidai ar šiaip 
Už mūru — vielų užmas- minėjimai, tai prie paminklo

; džiausią veiklą bus išvystę 
P1 ijau po antro pasaulinio karo

... . , atvykus naujai išeiviu ban-džiausiąs Kanados miestas kokj (ik ,jetįvgkų
ir pagrindinė valstybes ti- ,,r„anizaciju '
nansų, prekybos ir pramonės 
tvirtovė. Jo ribose yra apie 
6C00 pramonės Įmonių, ku
rių net 1,100 JAV ar britų 
pramonės įmonių skyriai.

nijas, kaip Niagaros Ont., 
Welland, Port Colbome, 
Port Erie, o lietuvių pranciš
konų vienuolynas (75 Rolls 
Ave. St. Catharines, Ont.) 
aptarnauja viso pusiausalio 
lietuvių R. K. dvasinius rei
kalus. šiuo metu čia priskai
toma iki 200 lietuvių. 

Hamilton, Ont.

Apie 30 mylių į vakarus 
nuo St. Catharines, pačiame 
Ontario ežero vakariniame 
kampe, privažiuojame ne
mažą sunkios pramonės Ha
miltono miestą ( 263,000 
gyv.), kuri bent paviršuti
niai aprašyti traktų daug 
laiko ir vietos. Užtatai čia

-\e, Maiki, neaišku. Ne- suminėsime tik kelis ryškės- 
mus braozus.

Miestas turi virš 600 viso
kių pramonės įmonių su žy
miom plieno ir elektros reik
menų gamyklom, o vandens 
keliais pervežamų prekių 
tonažu Kanadoj stovi tre-

—net tu sakei, kad šunų 
ir kačių olusos negali šoki
nėti. Aiatai, kaip tu pats sa
vo blusų mokslą sumušei.

—Ne, tėve, tas tik patvir
tina šitą mokslą.

—Kaip tu tą išfigeriavai?
—Štai kaip, tėve. Katė 

savo blusų negaudo, šuo 
irgi negali gaudyti. Todėl 
jų blusom nėra reikalo gel
bėtis, ir jos nestraksi. O kai 
nereikia straksėti, tai neišsi
vysto ir ilgos pasturgalinės 
kojos. Ar tas neaišku?

aišku, kam tu apie blusas sa-
—Tai yra kitokios blusos, jvo galvą suki. Juk iš blusų 

tėve. Katės čia ifgi turi blu- j duonos nevalgysi. Išmok ką 
sų, bet tai" jau vėl kitokia' nors gero, kad būtų ir pinigo 
blusų rūšis. Mokslininkai jas ir garbės. Jeigu jau nenori 
vadina ir kitokiais vardais, būti Amerikos prezidentu, 
Žmonių blusos yra visai ki- tai prisirašyk prie geros uni- 
tokios, ir Jungtinėse Valsty- jos ir pasistorok tapti jos 
bėse jos beveik nežinomos, prezidentu. Žiūrėk, tymste- 

—O kuo jos skiriasi nuo rių unijos bosas Hofa gauna 
šunų ar kačių blusų? [$75,000 pėdės per metus ir

čtoje vietoje. 
Hamiltone

Toronto — Ontario 
vincijos sostinė — vra di-

čia nėra: tei
sininkų ir miškir.inkų, sava
norių ir šaulių, skautų ir at
sargos karių, katalikų ir e- 
vangelikų, ateitininkų ir so
cialistu. valstiečiu liaudinin-

Čia taip pat didelis geležiu- kų jr vilniečiUt sportįnjnkų 
kelių mazgas ir vienas žy- jf kuJtūrininkų, medžiotojų 
įmausiu Didžiųjų ežerų lai- -r ma]fijnjnku< dailės institu-
vimnkystės uostu. 1954 m. ...... ...| tų .r vai ku darželių, vokalis

tų ir irsrumentalistų ir... 
net 5 lietuviškos parapijos:

kovo mėn. čia atidarytas 
pirmas visoje Kanadoje 
miesto požeminio susisieki- , . n .. . ...i . i dvi k. k. viena evangelikulas. Toronte kasmet ,. , . , ., . .11- i . t • • nuteronu ir dvi evangelikuvyksta net kelios valstvbimo . , 1 x. k ... ,A ji-' rotestonu. Neatsilieka irmasto parodos, kurios prasi
deda savaitė prieš Laboi
Day ir baigiasi savaitė po 
jos. O lapkričio mėnesi vyks
ta karališkoji žemės ūkio 
paroda su atskiru arklių 
skyriumi, jų lenktynėmis, 
bėgimais per kliūtis ir kita.

spauda. Čia išeina Kanados 
lietuvių katalikų savaitraš
tis Tėviškės Žiburiai ir žur
nalai Skautų Aidas ir Mote
ris.

Kiek šiuo metu Toronte 
yra lietuvių, man greitomis

'moti tankai, suslėptos ka-

“Keleivio' Metu

Nukclta į 7 psl.

KALENDORIUS

keletas lietu-

sos gyvenimas man įdomus

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME JJ 
visą UŽSISAKYTI

gurnus• 103 parkus eolfo l,usantio šimto mylių kelią “Keleivio“ Kalendorius 1962 metams pradedamas 
iis* ’ vai i č’ • - iki Kingstoro jokiu žvmes- . . . , . .aikštes yachtklubus viesas niu vietovi pakelėje nėra ir I "K**1- Jamc Lus dal^ ir !vairiU baltymų, informacijų, 

maudykles ir kt. Neveltui Qamtovaizdis gana vie. i bų, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis, 
net 32 mylias ...... .....Ruh.m

TT-. . . . . . - • i • i sužinoti nepavy ko.Užtatai miestas tun visokiu .... . ‘. t • Važiuojant toliaumetų laikui pntaikvtus pato

miestas užima 
ežero pakrantės. Toronte

—Jos turi labai ilgas pa- jam viskas apmokėta. Gyve- dalykas. Pagaliau, blusų aukštai stovi ir muzikos me- 
sturgalines kojas ir gali la- na kaip Anglijos karalius, klausimą tėvas pats iškėlei. Į nas net gu dvjern atskirais 
bai aukštai šokinėti. Yra nu- —Bet pinigai manęs ne-į —Olrait, gali sau eiti blu- simfonijos ir filharmonijos 
statyta, kad žmogaus blusa vilioja, tėve. Aš noriu geriau sų studijuoti, o aš eisiu pas orkestrais. Toronto universi- 
iššoka 200 kartų aukščiau pažinti pasauli. Todėl ir blu- Zacirką išsigerti. tetas yra vienas žymiausių ir

nodas — su ramiom kalve
lėm ir švelniai nuolaidžiais 
slėneliais. Bet negalima sa
kyti, kad būtų nuobodus.

Stagrius
(Bus daugiau)

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip peniai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E.* Broadvvay —:— So. Boston 27, Mass.
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MOTERĮ) SKYRIUS
*

I

JAROSLAV HAŠEK

Tęsinys
Metęs i Šveiką baisu, pražūtingą žvilgsni, jis pasirašė 

raštus ir, atleidęs kareivi, mostelėjo Šveikui galva, kad 
tasai eitų paskui ji i kambarius.

Vyresniojo leitenanto akys svaidė baisingus žaibus.! 
Atsisėdęs į kėdę ir žiūrėdamas į Šveiką, jis galvojo, ka-' 
da čxa ptadėti ji mušti.
—Pradžioje skelsiu jam Įtorą sykiu i snuki,—svarstė vy-1 
resnysis leitenantas,—po to sulaižysiu nosį ir nuplėšiu 
ausis, o paskui pamatysim.

j jį atviiai ir geraširdiškai žvelgė pora getų, nekaltu 
Šveiko akių, ir jis išdrįso sutrikdyti tylą prieš audią pra
bildamas : j

—Drįstu pranešti, ponas vyresnysis leitenante, kad ! 
jūs netekote katės. Ji suėdė batų tepalą ir po to leido sau 
nudvėsti. Aš ją įmečiau į rūsį, tiktai į kaimynų. Tokios 
geros Angoros katės jūs nesurasit.

—Ką man su juo daryti?—dingteiėjo vyresniajam 
leitenantui į galvą.—Dieve, kokia kvaila išraiška!

0 geros, nekaltos Šveiko akys tebespindėjo švelnia 
šilima, kuri rodė jo dvasią esant visiškai ramią, aišku, 
viskas yra tvarkoje, nieko neįvyko, o jeigu kas nors įvy
ko, tai taipjau ir reikia, nes juk aplamai kas nors atsitinka.

Vyresnysis leitenantas Lukašas pašoko, bet netvo
jo Šveikui, kaip pradžioj ketino. Pamojavo kumščiu pa
lei nosį ir suriko:

—Šveikai, jūs pavogėt šunį!
—Drįstu pranešti, ponas vyresnysis leitenante, kad 

pastaruoju laiku man tokie atsitikimai nebuvo žinomi, 
ir leidžiu pastebėti, ponas vyresnysis leitenante, kad po
piet jūs teikėtės su Maksu pasivaikščioti, ir aš jo nega-. 
Įėjau pavogti. Man iš kaito dingtelėjo, kad kas nors at- į 
sitiko, kai jūs grįžote be šnus. Tai, kaip sakoma, situaci
ja. . . Degėsių gatvėj gyvena odinių rankinukų meistras 
Kunešas, ir kada tik jis išeidavo su šunim pasivaikščioti, 
visuomet ji nudaigodavo. Paprastai jis arba palikdavo 
šunį aludėj, arba jam pavogdavo jį, arba pagaliau pasi
skolindavo ir nebegrąžindavo. . .

—Nutilkite, galvijau, kad jus velniai parautų! Jūs 
arba rafinuotas nenaudėlis, arba kupranugaris, asilas! 
Jūs tikrai esate vaikščiojantis anekdotas, bet sakau jums, 
nejuokaukit su manim! Iš kur atvedėte šunį? Kur radot 
jį? Ar jūs žinote, kad jis priklauso mūsų pulko vadui? 
Jis atėmė šunį Iš manęs, kai mes susitikom. Ar žinote, 
kad tai baisus skandalas! Sakykit teisybę—pavogėt jį ar 
ne?

—Ne, ponas vyresnysis leitenante, aš jo nepavogiau.
—Žinojote, kad jis vogtas?
—Taip, ponas vyresnysis leitenante, žinojau, kad 

šuo vogtas.
—Šveikai, Jėzau Marija, po velniais, aš jus nušau

siu, gyvuly, neraliuotas sutvėrime, asile, skarmale! Ne
jaugi jūs esate toks idiotas?

—Taip, ponas vyresnysis leitenante, esu toks.
—Kam jūs atvedėte man vogtą šunį, kam jūs šitą 

bestiją priėmėte į namus?
—Kad padalyčiau jums malonumą, ponas vyresny

sis leitenante.
Ir Šveiko akys geraširdiškai ir švelniai pažvelgė vy

resniajam leitenantui į veidą, kai šis atsisėdo ir suaičiojo.
—Už ką mane Dievas nubaudė tokiu galviju?
Vyresnysis leitenantas sėdėjo ant kėdės tyliai rezi

gnuodamas ir jautė nebeturis jėgų ne tik skelti Šveikui 
į žandą, bet net susisukti papirosui, ir, pats nežinodamas 
kodėl, pasiuntė Šveiką nupirkti laikraščių “Bohemia” ir 
“Tagblatt”, kad tasai galėtų perskaityti pulkininko skel
bimus apie šuns dingimą.

Šveikas grįžo, atskleidęs laikraštį, kur buvo skelbi
mų puslapis. Jis visas švietė ir nudžiugęs pranešė:

—Yra, ponas vyresnysis leitenante! Ponas pulkinin
kas taip dailiai aprašinėja šitą pavogtą šunį, stačiai ma
lonumas skaityti, ir dar siūlo šimtą kronų atlyginimo 
tam, kas jį atves. Labai padorus atlyginimas. Paprastai 
tokiais atsitikimais duoda penkiasdešimt kronų. Vienas 
Božetechas iš Košii-žų tuo ir vertėsi. Pavagia šunį, o pas
kui ieško skelbimuose, kam prapuolė šuo, ir drožia ten. 
Kartą jis pavogė puikų juodą špicą, o kadangi savininkas 
nepasiskelbė, pabandė pats pasiskelbti laikraščiuose. Iš
leido skelbimams visas penkias kronas, kol pagaliau sa
vininkas atsirado ir pasakė, kad čia tikrai jo šuo, kad jis 
buvo dingęs, ir manė, jog bergždžias darbas būtų jo ieš
koti, nes jau nebetiki žmonių dorumu, bet dabar mato— 
dar yra dorų žmonių, ir tas jį iš tikrųjų džiugina. Doru
mas, pasakė jis, iš principo nereikalauja atlyginimo, bet 
jis atminčiai dovanoja radėjui savo knygelę apie kam
barinių ir darželio gėlių priežiūrą. Vargšas Božetechas 
pagriebė juodąjį špicą už paskutinių kojų, tvokstelėjo

<

GĖLIŲ PLOKŠTĖS KA RAI.IšK \! ŠEIM AI

Anglijos karalienė karaliauja, bet nevaldo, ji visur pasitinkam i su gėlėmis, gerbia
ma. bet i valdymą nesikiša. Čia matyti, kaip ją ir jos šeimą pasitinka skutai.

YRA ŠALIS

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų viėvirsių.
Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.
Bet tave meiliai pavaišina,
Kai tik nueisi į svečius:
Ten tave myli, valgydina,
Kiek tiktai leidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis konapuikiau .. .
Šalis ta Lietuva vadinas!
Bet aš neilgai ten buvau . . .
Atsimenu, kada į guolį
o—1..*___ ____ i cauiuię prašu vanarai
Ir gieda lietuviai varguoliai,
Nes pabaigti dienos darbai.
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas meiliai laisto,
Lelijų skinas žydinčių.
Atsimenu, kaip vakaras šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu išpiltas,
Nenoroms traukia prie dainos.
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt toli toli.
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia, 
Bet pats užmigti negali.
Kaip upės vandens, mintys teka 
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka:
“Gražu gražu mūs Lietuvoj!”
O, tėviške! Koks mielas kraštas,
Kurio taip netekau ūmai,—
To neišreikš nė vienas raštas,
Tą pasakys vieni jausmai.

Pranas Vaičaitis

Pranas Vaičaitis
1876 — 1901

VLKS.
Rugsėjo 21 d. suėjo 60 m. 

nuo vieno žymiųjų ano meto 
lietuvių poetų Prano Vai
čaičio mirties.

Pranas Vaičaitis, baigęs 
Sintautų pradžios mokyklą, 
mokėsi Mariampolės gimna
zijoj. Čia antroj klasėj ir tik 
13 metų būdamas pradėjo 
rašyti eilėraščius, bet tų 
jaunyystės dienų kūrinių ne- 
užsiliko.

Savo jaunose dienose Pra
nui Vaičaičiui, kaip ir daug 
kam kitų, teko turėti skau

na ir kūryba, kiek savo kil
me ir pačiu rūsčiu gyvenimu. 
Jam poezija—dainos buvo 
paties gyvenimo padiktuo
tos. Tai trykšta kad ir iš šio 
eilėraščio posmo:

Vai, lėkite, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo į kaimą pas, jaunus 

senus,
Paguoskite širdis nelaimių 

sutrintas,
Nušluostik it ašaras, kelkit 

jausmus!
Kieno širdis nesudrebėjo 

anais ominės Rusijos oku
pacijos metais Lietuvoje 
slaptai skaitant tą eilių pos
melį, saugojau’is nuo žan
darų? Ari a kiti eilėraščiai, 
žmonių prasčiokėlių vargus 
nusakantieji, kaip:

Žmoneliai triūsia prakaituo
ja; Vaga po vagai: Gaila; 
galop—Žalgirio kova. Na ir 
linksmoji Girtuoklio daina:

lėraščiai turėjo didelės įta
kos Jovarui, Janoniui ir ki
tiems vėliau rašiusiems.

Pranas Vaičaitis per savo 
trumpą gyvenimą palygina
mai daug parašė. Savo rašy
tine kūryba jis brandino 
Lietuvoje demokratinį są
jūdį, skatino žmones ieškoti 
geresnės išeities, siekti tei
singesnės ateities. Prano 
Vaičaičio sudėtas į mūsų 
kultūros kraitį turtas yra la
bai vertingas, prisimintinas, 
o ypač mums, ateiviams toli 
nuo Lietuvos gyvenantiems.

?.r.ot Piano Vaičaičio:

i Ir man svetimoj šaly, rodos.
vertėtų

Nurimti, nes visko tam sy
kiui turiu,

Bet vis tik rerimstu. nors 
dar tiek pridėtų,

Nes savo tėvynės čionai ne
turiu.

mas su tėvais ir skaudūs per
gyvenimai. Tada jis išvyk
sta į Petrapilį ir tenykščia
me univei-sitete studijuoja 
teisę. Vargsta. Uždarbiau
ja. Iš kuklių savo uždarbių 

; net padeda savo motinai, se
natvės susilaukusiai ir su
sirgusiai. Taigi, nors Pia
nas Vaičaitis nepakluso tė
vų. pasipriešino būti kunigų, 
bet nesusipyko su jais.

Vėliau rašyti eilėraščiai 
buvo spausdinami Tilžėje 
leidžiamoj spaudoje ir Ame
rikoje ėjusioj “Vienybėje 
Lietuvininkų.”

Jonas Mačys - Kėkštas 
(1867-1902) ,tada gyvenęs 
Amerikoje, buvo sumanęs 
išleisti Prano Vaičaičio eilių 
rinkinį. Deja, vieno ir antro 
mirtis ta sumanvma Dalai-~ ~<6 V » » —
dojo. 1903 metais jo eilėraš- 

■ čių rinkinį išleido Tėvynės 
I Mylėtojų Draugija.

Skurdžiai mokslo metais 
gyvendamas, Pranas Vaičai
tis susirgo džiova ir vos 25 
metus sulaukęs mirė.

Pranas Vaičaitis Vakarų 
demokratijos sąjūdžio vei
kiamas ir savo amžininkų 
V. Kudirkos, G. Petkevičai
tės-Bitės, žemaitės, J. Ma- 

, čio-Kėkšto, St. Matulaičio 
’ bei J. Jablonskio ir kitų raš
tu ir ju asmeniškai skatina- 
mas, seke Lietuvos kaimo 
gyvenimą. Kas vasarą susi
rasdavo progą savo mylimoj 
Zanavykijoj pabūti ir ten 
pažinti pirmąją savo meilę.

Ir todėl Prano Vaičaičio 
žymioji eilėraščių dalis skir
ta kaimo darbo valstiečių 
sunkaus gyvenimo aprašy
mui. Jo kūiyba sunkte per- 
-ur.kta savo šalies meile.

Turi katinas kačiuką.
Turi žąsinas žąsiuką.
Turi poniškas panaitę,
Turi bernas sau tarnaitę,
O aš vyras ąžuolinis 
Turiu buteli degtinės. .. 

Prano Vaičaičio rašvti ei-

MŪSU ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESASi

J. Venskunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill

Lanarkshire, Scotland.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

džių pergyvenimų. Maiiam- 
j polės gimnazijos ketu) ias 
klases baigęs, jis tėvų buvo 
raginamas eiti toliau moky
tis į Seinų kunigų seminari
ją. Bet šiaip taip atsikalbė
jo ir mokėsi toj pačioj gim- 
nazioje toliau. Bet jau bai
gusį gimnaziją nuvežė į Sei
nus. Pranas Vaičaitis kunigų 
seminarijos vadovybei pa
reiškė, kad neturįs jokio pa
šaukimo tapti kunigu. Ku
nigų seminarijon jo nepriė
mė. Ir vėl didis nesusiprati-

juo per galvą tam ponui ir nuo to laiko davė apžadus ne- 
siskelbti laikraščiuose. Jau geriau nuvesti šunį kailialu-' 
piui, jeigu savininkas nepasiskelbia į lakraščius.

(Bus daugiau^

štai viename iš pirmų jo 
eilėraščių —“Yra šalis” vai
zdžiai jautriai aprašyta— 
šalis ta Lietuva vadinas! Čia 
rasi pavaizduotus Lietuvos 
žmonių kuklumo bruožus, 
jų prisirišimą prie darbo, 
vaišingumą ir meilę savai 
tėvynei. Jei iš Prano Vaičai
čio visos kūrybos būtų užsi
likęs tik šis vienas eilėraštis, 
tai iki šiol tas eilėraštis mū
sų nebūtų pamirštas, kaip ir 
to eilėraščio autorius.

f) kas iš mūsų ateivijoje 
neprisimena dainos “Kur 
bakūžė samanota, korioje 
aš gimiau“? Kas nešluostė 
ašaras tą dainą išgirdęs? 
Tiesa, tai nėra originalus 
Piano Vaičaičio kūrinys, 
skolinys iš lenkų kalbos, bet 
Pi anas Vaičaitis suprato kas 
reikia iš kitomis kalbomis 
rašytų eilėraščių versti.

Savo įsitikinimais Pranas 
Vaičaitis buvo demokratas. 
Ir gal ne tiek raštų nuteiktas 
demokratiška sava galvose

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dautr svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 120 psl. 
kaina ......................................... $1.25

DIENOJANT, “knygnešiu karaliau?” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai. 464 nsl.. kaina... .$6.0C

1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai 
Kaina ......................................... $6.09

ŽVILGSNIS 1 PRAEITI. K. Žuko i/ 
domūs atsiminimai, 47? psl.. kai
na .......................................... $5.00.

PA S AUT. T O LIETUVIŲ ŽINYNĄ? 
paruošė Anicetas Simutis, daugy 
bė žinių lietuvių 5: anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

464 psl. Kaina ........................ $5.50

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim.
, butienė. J. Gimbutas J. Lingis. J. 

Balys 2r J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina ......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kair.a ...................  '5 Cnt.
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN i 

SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................ $1.25

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 330 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNŪi Andriaus Value- 
ko romano antroji daiis. 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

IJETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojime?1 pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... ?8.5C

SIAURUO.IU TAKELIU. K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

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

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė 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 PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina.....................................$2.50

KŲDĖI. AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Raina ............................ 20 Cnt.

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. 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, ©31 puslapis. 
Kaina ................................. *6.00

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

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

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 433 psl. Kaina.................... $4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiač parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvaika ir kodėl ji dar keifab. 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 trumoų 
pasakojimu. 189 psl. Kaina .. $2.00

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

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

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

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijoae dalyse, kiekviena dalis do 
$2, ara visos 8 dalys ...’____ $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 259 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...................$1.25

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

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

ATI.AIDU 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 Kaut«kį. 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 j SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaa 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

IJETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina............25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

K'klausomybės galo 1795 metais.
rašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ......................................... $10.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•M E» Broadw*x -------l— $•. Boston, Mass.

i
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Šeštadieninė mokykla 
pradėjo darbą

Lietuviška š e štadieninė 
mokykla pradėjo darbą 
rugsėjo 9 d. šv. Antano mok
ios patalpose. Veikia visi 8

vimo apyskaita. Pasirodo, 
kad išvažiavimas buvo vie
nas sėkmingiausių per dau
geli metu. Paskirta Balfu. 
$10.00 auka ateinančios vie
šosios srinkliavos proga. 

Oficialią dali užbaigus,
skyr.ai. Pirmųjų 4 skyrių Umbrasų gražiai vaisinami, 
v aikams pamokas praside-i susirinkę socialdemokratai 
da 9:30 vai. ryte, o vyrės- dar ilgai šnekėjosi apie pra
šiųjų—12:40. Kol mokslas eiti, dabartį ir ateiti. Sekan- 
kaip reikiant neprasidėjo,; ti susirinkimą nutarta šauk- 
pirmąsias kelias savaites dar ti š. m. gruodžio 9 d., 4 vai. 
nėra vėlu vaikučius i šitą. po pietų O. ir M. Balčiūnų 
mokyklėlę atvesti. Kas lie- namuose. Reikia džiaugtis, 
tuviškai savo vaikus moko, i Kad susirinkimas buvo nuo 
ir už daugelio metų pasi- p, adžios iki galo labai 
džiaugs ’ sklandus, o vaišingiesiems
Balfo rinkliava spalio mėn. šebnininkams tenka visų 

nuoširdi padėka.
Balfo 76-o skyriaus vado

vai ši rudenį neberuošia vie-, Alfonsas Nakas
šcsios rinkliavos Detroito
to gatvėse, o bandys tūks
tančius dolerių surinkti au-J 
kų lapais, lietuvių namuose.
Rinkliava tęsis visą spalio 
mėnesi. Kai Balfo darbuo
tojai i jūsų namus ateis, ne
užtrenkite dui-ų prieš jų no
sį, o įsileiskite jį su su kuo 
didesne auka! Kas gi yra 
gražesnio, kaip pradėti visa
me pasaulyje išblaškytiems, 
į vargą patekusiems mūsų 
broliams?!

LAI KĖ ( AKLOS VIESULO

valstijoj ir kitur siautė didilis uraganas pava
dintas ‘Caria.’’ New Orleans, lai., mieste v ienas žmo
gus skaiio žinias apie audrų, o kitas užkala lentomis 
savo langus. Audra daugiausiai siautė Texase, liet ir 
laiuisiana turėjo nuostolių.

Atsižymėjo jaunas lietuvis 
polic. W iii iam Abromaitis

Nevv Yorkas, kuriame gy- 
ver.a Įvairių tautų žmonių 
virš 8 milionų, tvarkai palai
kyti turi 42,000 policininkų.

Įvairiose miesto dalyse 
kasdien būna vagysčių, už-

nė globoja savo visai mažy- —Tėve, jei taip kalbi, tai ma
čius, bet jau bėginėjančius tau» kad trauki mane per dantį, 
fazaniukus. Pavojui gre-—atsiliepė vagis.—Argi manai, 
siant, motina sušaukia savo kad aš nemokėčiau vartų atida- 
mažyčius prie savęs, o šie ryti? Juk tai būtų man didžiau- 
sukimba savo snapeliais į jgėda.
jos plunksnas. Tada fazane ---------------------------
SU savo ’ šeima“, kad išveng- Kiaulių neganei—nieko ne-
tų pavojaus, pakvla ir nule- zinal- 
kia, kur jai patinka.

. .... ... • Būdinga, kad toje vietoje,1 Ve4,>bo.s
puolimų, apiplėšimų ir kito-,kur nuima ,.oži daj 
:;uį nusikaltimų. Nusikaltę- rožių jau neaugina keliolika 

metų. Rožės ir medeliai eks
portuojama į įvairius pasau

lius persekiodami, policinin
kai dažnai ir savo gyvybę!

Kalbės prof. J. Eretas

bet
turi daug spyglių, 

senbernystė neturi rožių.
* # *

Uždainavo silkės balsu.

Socialdemokratai dėkoja

LSS kp. išvažiavimas rug- 
1 piūčio 20 d. labai gerai pa
vyko. Ūkio savininkai, kur 
išvažiavimas buvo, p. Stan
ley Navickas su žmona ne 
tik savo gražų kiemą, labai 
geromis sąlygomis tai die
nai mums perleido, bet ir 
patys raug darbo pridėjo 
vaišes ruošiant bei svečius 
pasitinkant. Kuopos narė

nzikuoja. lįo kraštus, čia i engiamos
\ietos laikraštis ’ Jour- rožių parodos, lai odose ro-:

nai American“ kasdien ant- žiu būna ne tik iš Europos,' -----------
rašte ”Today‘s Hero Cop“jbet jr Amerikos lėktuvais Dar turime dr, V. Sruo- 

skelbia pasižymėjusio po-Į atveža. gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947

didvyriu paskelbė lietuvį: tas įvairiais medaliais ir

licinir.ko atvaizdą ir 
aprašymą.

Rugsėjo 7 d. laidoje tokiu į g Strobel, kuris apdovano

Įvykio Vienas iš žymiausių rožių 
augintojų Binneberge yra

VVilliamą Abromaitį. Jis yra 
26 metų amžiaus, vedęs ir 
taimavęs kariuomenėje. 

Abromaitis savo privačiu
----------------------------------- automobiliu važiavo į polici-
pusėj socialdemokratų prie-jos stotį įsiregistruoti kas-

______ i vaitavimu, kurių (narių) (dieninės tarnybos parei-
(Atkelta iš 5-o psl.) ten buvo apie 6000. šioj pu- goms. Važiuodamas prie 

. . . i į eėj esantis centras likvidavo T49 gatvės pastebėjo du vy-
kritusiems pagerbti atv}k- ancs pusės paitjjos skyrius ras, jo nuožiūra įtariamus 
davo partijos aukštieji mai- atpalai(iav0 buv narius narkotikų šmugelninkais. 

’’^ar>nuo saist-vm^ Per prievartą. Jis juos kelis kvartalus pase-

LAIŠKAS IŠ BERLYNO

pagyrimais. Šiais 1961 me
tais už rožių auginimą jis 
gavo aukso ir bronzos me
dalius. Ponas G. Strobel 
prieš karą pristatydavo savo 
daigus ir Lietuvon. Jis ir 
dabar palaiko ryšius su lie
tuviais emigracijoje.

Pinnebergan atvažiuja iš 
įvairių pasaulio kraštų žmo
nių pastudijuoti rožių ir me
delių auginimo. Yra ir tokių,

D ..............Ti^Xlr-iVak- rektoriuose uždarytos kė- Kuomet vyrai suėjo Ijkurie atvažiuoja tiktai pasi-Ono Ba ciuniene labai su~ ’j ’ J / . lir kompartijos buveinės, apartamentinį namą, Abro-lgėrėti tais rožių ir medelių
mamai vadovavo maisto pa-teno sodia pi įmukusiu oru,, ____ * J ... Driėies Drie duru. iš- iv.,;.-:.,:.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

psl. kaina $12. Kainą pakė
lė leidėjaL

AURORA, ILL., LIETTIVIAI
Prašau atsiliepti ką nors iš 

Auroros, III. lietuviu. Noriu su
sirašyti. Už atsiliepimą būsiu 
dėkingas.

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

LAIKAS PRISIARTINO 
DĖMESIO LIETUVIAMS

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

pa-(ieno soora pnmii Kusiu U1V’i Ti-umnai dantis už danti maltis, priėjęs prie durų, iš- 
gaminimui bei svečių paval- partinio ritualo nustat>lais į tačiauP n;aprašoma sauvai’ė girdo juos kalbančius apie
gydinimui, o jai talkino kuo- žingsniais iškiūtindavo at- 
pos narės Teklė Palionienė gal. Paminklą labai lanky
li- Ona Strazdienė ir ne na- davo ir iš svetur atvykstą, 
rėš—Bronė Sakauskienė ir Kad jau tvoros visur, tai 

gas tebeaukojąs šveicaras erutė Vaitiekus. Mikas ėmė britai ii apipynė tą pa- 
luozas Eretas* svečiuojasi Balčiūnas dirbo visur, kur minklą spygliuotos vielos 
Amerikoje ir lanko didesnes tik reikėjo. Publiką gėrimais' kamuoliais, aplink apstatė 
lietuvių kolonijas. vaišino Antanas Strazdas, o sargybomis, tai rusų pa-

Kadaise Lietuvoje profe
soriavęs, lietuvę vedęs, Lie
tuvą labiau už savo tėvynę 
pamilęs ir jai visas savo jė

ir smurtas siaučia visoj zo- narkotikus. Tuomet Abro-

laukais, pakvėpuoti įvairiais 
medelių ekstraktais, nusi
pirkti rožių, kurios čia tur
gavietėje kainuoja po 10 
pfenigių, be* rožių daigai 
jau kainuoja markėmis.

C.

JUOKAI

noj. Teismai galutinai pra- maitis, rankoje laikydamas 
rado teisės principus, teisia- i £^4, pravėrė duris. \ ie- 
ma pagal partinę kepurę,'nas.įtariamųjų stengėsi su 
žmonės kemšami kalėjiman, durimis prispausti ginklą 
vaikomi, naujai išleisti parė- laikančią ranką, o antras iš 
dymai numato trėmimus, ,ankos išsukti ginklą, bet 
į cemento fabrikus ir laukų Abromaitis atsilaikė ir vie- 
darbus išgrūdo tuos, kurie nam JM peršovė žandą. Tuo- 
prieš užsitvėrimą dirbo va- met abudu nusikaltėlius su
kąru sektoriuose, o tokių ėmė atgabeno į policijos 
buvo apie 50,000 asmenų, nuovadą. Patikrinus nusta-
Per kraštą traukia būriai 1^5^’ ka^ a^u areštuotieji 

• yra narkotikų šmugelninkai 
ir jau su kriminaline praei
timi.

me prof Kazio Pakšto mir- Bilietėlius laimėjimams iš- Pirmomis dienomis po 
ties metinių minėjime Mi- PJatino Būta Januškaitė ir pradėtų koncent r lagerio 
nėjimas bus ispanų salėje ir sesutės-Zosytė ir Biru- steigimo darbų skelbė, kad 

asidės 12:15 vai. Tikima- te_ Sirutytes. Toliau pavar-,vakarų sektorių gyventojus,p-jngja vak. krašto televizi- 
kad šia reta proga-iš- de™s nemimiu. daugiau aripde^ią j rytų pusę, taipĮrjjos Jprogramai įrengtas an.

Tai tik dalelė gali-

• Kornsomoicų, plėšo ir
pi
si,
girsti garbingąjį lietuvių mažiau dirbo visi kuopos (darė, bet staiga vėl pranešė tenag
tautos draugą susirinks di- Dariai. Visiems čia įvardy- apie įvedimą leidimo, kai-

x_- j.- nucjaPčio vieną vak. markę.
K. Žemaitis

delis visuomenės būrys.
L. Bendruomenės piknikas

Paskutinė sezono didelė 
gegužinė bus rugsėjo 24 d., 
taigi šį sekmadienį. Ją ren
gia Lietuvių Bendruomenės 
Detroito skyrius, Beechnut 
Grove darže, prie Middle 
Beit kelio. Kadangi čia šo
kių ir vaišių pavilionai yra 
po stogu, tai Ir lietaus atve
ju jokio nepatogumo nebus. 
Gros geras orkestras, bus 
vertingų daiktų loterija ir 
kitoki įvairumai. Visas pel
nas yra skiriamas Lituanis
tinės mokyklos išlaikymui.

Gražus socialdemokratų 
susirinkimas

tiems ir neįvardytiems, ku
rie prie LSS išvažiavimo 
darbu yra prisidėję, reiš
kiame giliausią padėką! 
Ta pačia proga dėkojame 
ir visiems gausiems sve
čiams, kurių dalyvavimas 
juvc pati didžiausia išva
davimo pasisekimo prie
žastis !
LSS 116 kuopos valdyba

Susisiekimas nutrauktas O štai vak. Berlyne dvie- 
tarp abiejų pusių, miesto j°^e vietose dai dirba bend- 
geležinkelio tinklas rytų ra* keturi bu\ę praėju- 
sektoriaus žinioje, bet štai s*° karo sąjungininkai — 
tik paukšt, ir vieną dieną Buvusių karo nusikaltėlių

VOKIETIJA

Rožių miestas

Pinnebergas yra vokiečių 
■ apskrities miestelis, netoli

GERIAUSIA DOVANA
Jei galvojate apie dova

ną savo pažįstamam ar 
Iraugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Rugsėjo 9 d. E. ir U. Um
brasų namuose buvo LSS 
116 kp. narių susirinkimas.
Dalyvavo didelė narių dau-imeUi”, kaina $6.00. 
guma. Buvo pagerbta birže- į Jas galite gauti ir Kelei- 
lio 30 d. mirusi kuopos narė vio administracijoje: 
Barbora Keblaitienė. Priim- Į 636 Broadwav.
ta pereito tradicinio išvažia- So. Boston 27, Mass.

vakaių pusės dviejų gele- kalėjime anglų sekt. ir oro į Hamburgo, su 28,000 gyven 
žinkelių stočių patalpose ru- centrinėj, kuri reguliuoja tojų įr Hamburgo ”nustelb- 
sų sektoriaus policija prade- skridimą koridoriais. Iš pa- tas“. Pinnebergas dar vadi- 
jo pardavinėti leidimus va- ^kutinės, atrodo, rusai nori namas „rožių miestu“. Po 
kai iečiams į lytų pusę! Įtu- Į bėgti,. ?ako, juos užpuldinėja i karo čia buvo Baltų D. P. 
žusios minios patalpa? už-Į amerikiečių sektoriuj. Jie, universitetas su keletą lietu- 
ipdė plakatais ”Nė vieno aišku, pasitrauks, jei ši kiau- vįų profesorių ir nemaža 

; lystė bus reikalinga pašaupfenigio Ulbrichto spyg
’iuotom vielom!“, o atitinka- krizei dar labiau pa
mos vietos leidimų ”podre- aštrinti. Dar galimos kiau- 
čikams“ nurodė, kokiu grei- Lvsfčs sekančiomis dienomis ųr (V’edel miestelis, pro kurį 
•iu nešti kudašių. ;Ir dėl jau tokios rinkimų praplaukia Elbe įvairių pa-

Sienų pe, ėjimai i mu pu- Kosfe,'os pašvinkinimo k^tų okeaniniai lai-
se vra išteisti sajung. kari- Vokietijoj. Juk ir esama kn-, vai, ir jiems per garsintuvą 

zė taikyta tam tikra prasme grojami jų kraštų himnai.

lietuvių studentų. Pinneber- 
gui priklauso tokios įžyme 
nybės kaip Helgolando sala

nėms dalims, užsieniečiams 
iei V. Vokietijos ir V. sek- 
.orių piliečiams, kiekvienai 

Kipro Bielinio “Penktieji I minėtai grupei atskirai. Su

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

• Biznio kortelių
• SpausJinfų voką
• Laiikame antgalvių
• Programą ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
e Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS’’

06 E. Broedway, So. Boston 27, Mass.

.unkumais, bet vistik ame- 
ikiečiai, anglai ir prancū
zai pereina, juk dar veikia 
senos sutartys. Kiti perėji
mai tušti, yra naudojami 
•akariečių, kurie iš seno ten 
dirba, tokių apie 10,000. 
§iaip nė artimiausio asmens 
mirties atveju nėra galimy
bės nusipirkti leidimą. Vak. 
pusėj policija irgi tikrina 
atvykstančius, nepageidau
jamus dėl jų pačių saugumo 
grąžina atgal, šiaip nėra jo
kių varžymų iš anos pusės 
atvykti. Tušti ir vakarų pu
sėj kursuojantieji rytų pu
sės tvarkomi traukiniai. 
Prieš jais važinėjimą smar
kią akciją veda vietinės 
prof. sąjungos: neduoti iš 
vakarų nė grašio kacetų 
steigėjams!

Teroras pradėtas anoj

Jaunavedys: Savo medaus
mėnesiui mudu pasirinkom tik
rai ramią vietelę.

Jaunavedė: čia per daug ra
mu. Aš čia dar nemačiau grą
žui atrodančio vyriškio.

» ♦ ♦
Priešmirtinis ginčas

Pagarsėjęs vagis, kuriam ne
būdavo neatrakinamų durų, gu
lėjo mirties patale. Draugas pa
tarė jam pasikviesti kunigą ir 
susitaikyti su Dievu. Vagis pa- 
dausė ir kunigas atėjęs pradė
jo jam kalbėti:

—Nuoširdžiai gailėkis, kad 
nerastum dangaus vartų užda
rytų.

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

Siųskite dovanų siunti* 
nius giminėms į 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

prie būsimų rinkimų Vokie- Ant laivo denio stovintieji 
tijoj. Dailiausia betgi, kad jūrininkai tuo momentu su 
toks Adenaueris per vieną stoja kariškai ir pagerbia sa- 
rinkimų mitingą Į vieną su- vo himną. Prie Wedelio El- 
plakė Vokietijos socialde- bė turi labai gražų vaizdą 
mokratus ir Maskvos bosus, ir apie du kilometru pločio, 
kam jie, esą, suokalbiais per Tačiau Pinnebergas, nors 
krizę nori čiupti Adenau- Hamburgo ”nustelbtas“, už- 
erio partiją už gurklio. Iš ima pirmą vietą pasaulyje 
šios jo rinkiminės pypkės auginimu įvairių rožių, eg- 
palietas varvelis teko pakai - laičių, pušaičių, ąžuolų ir 
lotinai šluostyti jo bendra-įvairiausių visų kitų medelių 
darbiams, tačiau dėmės liko. ii krūmų, kurie auga ne tik 
Čia niekas neabejoja, kad 'Europoje, bet ir kituose 
tokiam Chruščiovui Ade- kraštuose. Tie medeliai su- 
nauerio partijos laimėjimas sodinti, kaip pas mus bulvės 
rinkimuose daug geriau ati-—vagutėmis ir įvairiomis 
tinka jo kai kuriem numaty- mašinomis kaupiami ir ravi- 
tiems "suplasnojimams" a- mi. Viskas atrodo žavingai 
teityje. Rinkti turi teisę ko- įr tęsiasi kilometrais ištisi 
ne virs 20 milionų moterų ir laukai.
apie 17 milionų vyrų. Gi lai- Vietomis medeliai išaugę 
mėjimą sužinosime iš tų į j didelius tankumynus ir 
pačių šaltinių Jūs ir mes. nes auga be mažos priežiūros, 
vakartį sektoriai rinkimuose Tuose medelių plotuose pri« 
nedalyvauja. Įsiveisė fazanų ir laukinių

V. Žarsteklis karvelių. įdomu, kaip faza-

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

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

Knvg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
kūrėjas ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 

kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knygą paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVIČIUS. 193 East Avė.. No. Hamilton. Ont ..Canada
Pastaba: Už. $2.90 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
flOOOOOOOMOOOTOOOOMOCOOOJOMOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam damai, audėja! 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IK’ 110,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deftimOai į 

lr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe somą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSTTUIHŲ Į 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudos galits j 
tl SLA kuopuose, kurios yra visose tymus i lies Hetovtų 
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~ 307 West 30th Street, Nevr York 1, N. Y.

t t
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Sandaros moterų kortų 
vakaras

Sandaros Motera Klubas

Lankėsi dr. D. Jasaitis i.uoiiasi didžiuliam 
koncertui

Pirmas Kultūros Klubo 
susirinkimas

šj pirmadieni, rūgsseio 23
ši šeštadieni, rugsėjo 23 d.,d ; ;30 xaL xak Taiptauti- 
7:30 vai. vak. Sandaros sa-|nįo instituto patalpose (i90 
leje (124 F St.) rengia pa-'
mąji si įudeni kortų vakarą.

Lošėjams bus vertingų 
laimėjimų ir gaidžių užkan-

pirmasis 
L. bei d-

: ta itą penktadieni mus 
aplankė (lr. bumas Jasaitis, 
kalis dilba džiovininkų 
giminėje kampoje, Fla.

li-

Pi neitą pe: klau ieni buvo atsilankyti. 
usir.iiKusi "Laisvės Vai po’’
»> v bė ir

■ ūžiu. Rengėjos kviečia visus

_ . . . _ . _2 d. . u. Bostone auks. mo-, 1 >r. D. u asams Lietuvoje k, klog (Thomas Park> 
t tuo žinomas plaučių ligų *
spevialistas. Jis ir Amerikoj
\įsa iaika dirba džiovininku . ...L < .teeito programą atbks

čių. i^nio 
i ais.

tarėsi spalio Laisvės Varpo atstovybė
L-A

koncerto renta- j > ui
Kas nori "Laisvės Var

Beacon St.) ous 
šj rudeni bostono 
ruomenės Klubo susirinki
mas, kuriame iš E u. o, os at
vykęs istorikas prof. dr. Ze
nonas Ivinskis kalbės api- 
pokarinius Lietuvos istorijų.- 
tyrinėjimus ir nauja. Įsky
lančias problemas.

Yaiuvoa kviečia atsilan-

J U IMTAI AL'DĖNAITEI

tragiškai žuvus, jos tėvams Juozui ir Olgai Audėnams ir se
nutei Daivai giliausią užuojautą reiškia

Antanina ir Jonas Audickai ir jų sūnūs: 
majoras Albertas su šeima. Jonas ir Jurgis.

Mucentei
JUDITAI AUDĖNA1TE1

4 -daigioje nelaimėje žuvus, mieluosius (Ilgą ir Juozą Audėnus 
J
• užjaučia ir liūdi

Gimbutai

R ,o
1 V

1 V
r.

mese. Grįždamas iš 
plautines Draugijos Ko-1 
i a į/žiova kongreso To- 

■■ ■' m *;\e, Kanadoje, dr.

ausi ;io meto daininin-

sumokėti klausytojo kv.į . isus nai ius su (liauni.- 
mokesti, paduoti skelbimus ,,az;slamais.
.aiiijo Diegiamai ar spal o,ujo pregi 

_ u. koncerto proga leidžia-

Mirė A. Garšva Adv. A. Shallna grįžo

rias siuntėjams parduodame 
savikaina. Kviečiame apsi
lankyti.
Globė Parcel Service, Ine. 

390 West Broadvvay 
South Boston, Mass. 

Telefonas: AN 8-8764
(Skelb.)

Jūsaitis užsuko i bostoną 
r:..o sūnaus daktaro Stasio 
bas nio ir jo šeimos aplan- 
ky ti.

Tuo pačiu metu i Bostoną 
buvo atvykęs pas sūnėną dr. 
S. Ja-aitĮ ir chemijos dakta
ras Viktoras Jasaitis, d r. 1). 
Jasaičio brilos. Jis savo spe
cialybės darbą dirba Dako- 
tos valstijoj.

Žuvo K&spero sūnus

i: Dana Stankaitytė, Sta- -iam leidiniui tą gali pada- 
s Laras ir Jonas VaznelisJ ryti užėjęs j J. Vaičaičio 

auo.aujamą Įstaigą—Ge
nčiai I arcel & Travel Co., 

Broadtvay, So. Bostone.

isi iš Chicagos. kuriems 
* kom ponuos komp. Jeroni
mas Kačinskas.

Tokių kor certų Bostono 
ir apylinkės lietuviai labai 
:etai teturi, todėl reikia tikė
tis, kad šio koncerto metu 
sale bus kupina.

Vakare po koncerto L. Pi- 
iečių Draugijos salėj bus 
o avis koncerto programos 

dalyiams pagerbti.

Lietuvis stato slėptuvę

Atidaryta Įdomi paroda

Lupeikių šventė

Sekmadieni, įngsėjo 10 d. 
važiuodamas automobiliu

Danielius ir Jenny Lupei- 
kiai iš Bridgewater bendrai

Ir Bostone daug kalbama 
apie slėptuvių statybą, bet 
pastatytų dar labai mažai, 
iš lietuvių turbūt pirmasis 
bus inž. Eugenijus Manys iš 

i VV. Roxbury, kuris jau yra 
. adavęs prašymą leisti to
kią slėptuvę statyti.

Išvyko karinės 
prievolės atlikti

žuvo laimingai išgyveno 45 metu.prie Clayton, N. V. . . ,. n.
Adolfo ir Teresės Kasperų Ta proga jų draugų būrys p., pirmadienj Rimas

5 Ričardas, kuris iš ka- pas Stukus Roslindale rug- ^avinus išvyko kannes 
io d ,„,nta pnevoks atlikti. Jis netaipsūnūs 

riuomenes
kelių savaičių atostogų. Kar- iš anksto apie tai jiems nie- 
tu su juo žuvo ir kiti 3 ben- ko nepranešdami, 
drakeleiviai. Velionis Ri- žinoma, netrūko nuošir- 
čardas yra laidotuvių direk- džių linkėjimų, o taip pat 
toriaus Kaspero sūnėnas. ir dovanų.

huvo paleistas sėjo surengė puotą, ‘seniai atvyko j JAV iš Pie
tų Amerikos, paskutiniuoju 
metu gyveno Chicagoje.

J. Vinciūnas pardavė 
savo valgyklą

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE Juozas Vinciūnas pardavė
VŽsaRyk p-is mtis ive-fi GARSŲJĮ ’

INTERNATIONAL karšto oro KROSNJ
j įrengimą

* fElNA:
J 85.000 arba 
95.000 BTU 

krosnis
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas 
Elektros ir kitko 

įrengimas 
Si 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTIJA

v amuiiugu /ooo(-oo __ 1r uruanu

Bay Ficir Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary l’ub’ie
Ant.’.nas JUKNEVIČIUS 

Bronius MiKONIS 
I.ICENSEI) KltOKERS

Sąžiningą.- patam*'. Linas perkan- 
le parcuoūantieiiis. ir drau-
Iziantiens nam. s, ū ius, ir ver. - 

ius Bostone ir apylini.e-e.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DOKCHESTER £2. MASS.

Antanas Garšva, 72 metų' Praeitą savaitę adv. A. O. 
amžiaus, gy venęs 54 liai tho- Shallna, Lietuvos garbės 
lomevv gatvėje, I eaoody, konsulas, buvo išvykęs i Po- 
Mass. susirgo širdies liga ct no kalnus. Pennsylvani-

Office A v S- n n 
S-11 11 ir CO 5-8841- l ies. A\ 

č I---------Sekmadiei į, rugsėjo 1. ,
2 vai. popiet Tautinės S-go> 
lamuose (484 c. 4th St. so. 
-ostone) i.uvo atidaryta 
dailininkės Janinos i)« ;ke 
vičiūtės-Paukštienės kūrinių 
paroda.

Bostono Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkei parodą 
atidarius, buvo paprašyta 
:odi tarti adv. Zuzana šal- 
įienė. Vėliau da.l. Viktoras 
/izgirda labai Įdomiai kal- 
>ėjo apie pačią dail. J. Pau- 
ištienę ir jos kūrybą. Po jo 
talbos dail. J. Paukštienė 
abai nuoširdžiai dėkojo bo- 
toniškiams už jos malonų 
niėmimą ir Bostono Liet. 
Moterų Klubui už jos kūri
nu parodos organizavimą ir
lobojimą.

Tą dieną per kelias valan- 
ias jau buvo nupirkti 7 pa-
eikslai.
Parodą turėtų pamatyti 

isi Bostono ir apyyiinkės 
■ietuviai, nes dailininke- pa
veikslai yra pasigėrėjimo I 
.erti.

Paroda atidalyta nuo 6 
iki 9 vai. vak., o šeštai i ieni 
(tai paskutinė dienai nuo 
9 vai. lyto iki 9 vai. vak.

Mačiusi

rugsėjo 6 d. savo namuose , joj. netoli savo tėviškės, o iš 
ir mi*ė vežamas i T. B. Tho-t -en profesiniais reikalais 
mas ligoninę Peabody. Į lankėsi VVashingtone, D. C.

Velionis Antanas at važia- i----------------------------------- j
o iš Lietuvos prieš 39 metus Likimas ir meilė visada su Programa Naujoj Anglijoj

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo

r gyveno Binghamton, N.
.. iki 1933 metų. Tais me- 

ais jis atvažiavo i Lynn ir 
per S metus buvo Internati- 

nal Cafe savininku. Vė- 
iau jis gyveno Shirley,

.Mass.. kur turėjo krautuvę. 
t>60 m. apsigy veno Peabo- 
iy, Mass.

Velionis paliko žmoną
Emiliją Sirbinkaitę-Garšvie- j 
nę, sūnų ir (lukteri su seimo- J

dvi seseris — Emiliją tiniu*»

drąsiu.
Ovidius

PRANEŠIMAS

iš stoties VVLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka

--------- ir komenta» ai, muzika, dai-
Globe Parcel Service, Inc. nos jr Magdutės pasaka.

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

Įstaiga praneša, kad siunti 
nių siuntime iki šiol jokių 
pakeitimų ir trukdymosi nė
ra. Kartu primena, kad jau
laikas siųsti kalėdinius siun- 

kad giminės ir arti*
Rakšnienę Lietuvoje ir Am micji Iaiku Juo* «aut^ 
na Yerecke Binghamtone,1 Mūsų Įstaigoje So. Bosto- 
X. Y. j ne turime didelį pasirinkimą

Iš Somoaro ir Sons laido- visokių medžiagų, skarelių, 
tuvių namų palaidotas rug- °dų ir kitokių prekių, ku- '
sėjo 9 d. Pine Grove kailinė- į-----------------------------------

.'se, Lynn. Mass.

mis.

NAUJAUSIOS KNYGOS

vrppiki .irgnM A

Tel. AV 2-4026

D r. John Repshis
LIETI VIS GYDYTOJAS

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

pairai susitarimą
495 ('olumbia Road 

Arli L’pham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St.,_ x_J5O* DOSIOH

St. > 45 metus laikytą valgy 
klą-barą. Sako, laikas pail
sėti.

Pranešimas

i I

I
LJE-, į

TUVĄ STATANT, Rapolo 
Skipičio atsiminimai, 440

I Atlieku visus pataisymo, remon- 
| to ir projektavimo darbus iš lau- • , 

... a,— „„ • ko ir viduje, gyvenamų namų ir ĮpSi., Kaina ...............So.OO ! I biznio pastatų, pairai J^sų reika- į
į lavimą. šaukite visados iki 9 va- •
■ landų vakaro.
• Telefonas AN 8-3630 1
L _ ___________ . 1

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013
Dr. J. C. Seymour

(LANDŽIUS)
Liet ari* Gydyt«-»» ir Chi-ureas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

(VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7--8

,’IL 1 V

Š. m. njgpiūčio 27 d. “Bal-1 
tijos” stovykloje įsteigtas'
Ati. Rajono Skautų Tėvų --------
Komitetų Sambūris, kurio Balfo skvriaus pirm. An- 
uždavinys būtų derinti Tė- tanas Andriulionis pradėjo 
vų Komitetų veiklą skau- negaluoti. Kol kas dar gv- 
tams-tems bendrų problemų; dosi ramuose, bet gal būti

Serga A. Andriulionis

talkininkavimo plotmėje.
ARSTK Sambūri sudaro 

Ati. Ra j. Sk. Tėvų Kom. 
pirmininkai.

TK Sambūrio valdybą su
daro Tėvų Kom. pirminin
kas iš tos vietovės, kurią re
prezentuoja stovyklos vir
šininkas.. Sekretorius ir iž
dininkas renkami, o nesant 
pakankamo atstovų skai
čiaus Samb. pinu. kviečia
mi.

TK Sambūrio pirm. bent 
vieną kartą per metus ben

driems reikalams aptarti ir 
naujai valdybai sudaryti tu
ri suštukti posėdi. Pageidau
tinas laikas ir vieta Ati. Raj. 
Stovykloje pirmą sekmadie- 

Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky- ni. T K Sambūrio sekreto- 
mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen- 1juis protokolų .bylą, o 
tus Į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose

PILNA KAINA:

$ 595. <
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

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

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Trans-Atlantic Travel Service

DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSU NTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJO!

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.

teks daryyti kojos operaciją. 
Linkime ja mdaktaro peilio 
išvengti ir greitai pagyti.

KAMBARIAI M OM\l
Išnuomoju su atskiru įėjimu 2 •-
barius atskirai arba bendi.-i -u a:> 
šildymu ir šviesa bei kitai- putoj . 
mais. Adresą-:

27 Oid Harhor St.. So. Ro-ton 
Telefoną-:' AN 9-2033. »3-

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

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..........  $3.50

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

Keleivio administracijoje:
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den- i 
giame aliuminijurn ir dažo- { 

! me iš lauko sienas. {
> Free Estimates
• ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

Du broliai lietuviai 
| Charles ir Peter Kislauskai» 
! Garantuojame gerą darbą ♦

: Į

it t I I

534 BRO\D’.VAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

iždininkas pajamų ir išlai 
lų sąskaitą, kurios yra revi
zuojamos naujai sudalytos 
valdybos. 1961 m. valdybą 
sudaro:

Bostono STK pirm. E. 
Manomaitis, Hartfordo STK 
pirm. J. Šimanskis, Worce-

\ \ U JOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO I’RtKJRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Kantromis 1190 kilociklų 

FM Bandomis 105.7 metraciklų 
Iš WKOX, Framintrham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

LAISVĖS VARPAS

<so>sooooo9oeeeeeoeeoeeoeooo6ieeooeeqi

3W West Brrv»dway. So. BOSTON 27. Mass.. Tel. A N 8-8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS

kitas Rusijos valdomas sritis. t- . r P 1 S-r
Iš naujų rūbij, avalynės, rnedžiajrų, maisto, » ...ų ir kitko. Visas išlaidas SteilO S 1 K. pilTO. J. ralUoeC“ 
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas. I
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami srreičiausiu laika.
Dabar Kalima siųsti iki 44 svaru paketus, įei siunėiamieii daiktai tel. 

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKlTftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mū«u istaira gr*i?’ausiai patar

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

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir MMadieni >is nuo 8 ryto iki 2 vai. po piety.

TEIAJAS: JONAS ADOMONIS

kas.
Š. m. njgpiūčio 27 d. Sam

būrio valdyba nutarė savo 
posėdyje “Baltijos” stovyk
los vadovams už rūpesčius 
ir darbą dėkoti ir stovyklos 
viršininką ir padalinių vado
vus “Baltijos” prisiminimui 
apdovanoti medžio rankų 
darbo gaminiais.
ARTK Sambūrio Valdyba

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, 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. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nup 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyras šventadienius ir sekm.

; - }
I » I

} * *...... ......... .... ....... * J
j Draudžiame nuo polio, viso- •

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace__Constable 

598 E. Broad wav 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

> Dažau ir Taisau į* <>> Namus iš lauko ir viduje. < 
e Lipdau popierius ir taisaus 
J viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

► Tel. CO 5-5854

nnmmnmRv.
k
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Plumbing—Heating—Gas—Oil į 

I Gazo šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREET!

! Charles J. Kay
■ LIETUVIS

t TELEFONAS A N 8-2805

\Dr.J. L. Pasukami s 
Dr. 4 melia E. Rodd

’ OPTOMETRISTAI 
♦
• VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

Ketvirtis & Co.
—JEMELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai tai>ome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOCTH BOSTON 

Tel AN 8-4619

DORCHESTER 25, MASS. .
■V111U1V LįUllJLIUlUJ

Flood Sqare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BRO A DW A Y 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS A N 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




