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Gana Kariškų Peversmų 
Sako Amerikos Vyriausybė

Kariškas Perversmas Peru Respublikoje Susilaukė Pa
smerkimo Washingtone; Santykiai Su Peru Nutrauk

ti; Teikiama Tai Valstybei Pagalba—Sulaikyta;
Smerkia Perversmą ir Kitos A. Respublikos.

Peru respublikoje kariuo
menės vadai padarė pervers
mą. Jie tą padarė, nenorėda
mi prileisti prie valdžios vie
no politiko, Aprištų partijos 
vado Raul Haya de la Tor
te. Apie perversmą jau bu
vo kalbama apie pora savai-

Geriau Žolę Esti, 
Kaip Sekti Tito

Al’ arijos komunistų va
das Shehu, kalbėdamas Į>ei 
Tiranos radiją, griežtai La 
į ė Chruščiovą ir kitus Sovie- 

čių, tuoj po naujo preziden-! tų Rusijos vadu- už jų anti- 
to rinkimų, kuriuose nė vie- albaniską politika ir ypač už 
nas kandidatas negavo už- tai, kad jie skirtumus tarp 
tenkamai balsų, todėl rinki-1 partijų padarė skirtumais
mai turėjo būti pei kelti i 
kongresą. Deryboms beei
nant tarp įvairių grupių, ka.. banija

tarp valstybių ir nutraukė 
diplomatinius ryšius su Al-

KAI AUTOBUSAS SUS! Bl'RĖ SU SUNKVEŽIMIU

Greyhound autobusas, važiuodamas iš St. Louis i New Yorką, prie lielleville, Imk, 
susidūrė su dideliu sunkvežimiu. Du kele: viai nelaimėje užmušti.o apie JO sužeisti.

riški vadai nutarė padaryti 
savo tvarką ir pasigrobė val
džią, senąjį prezidentą Pra
do areštavo ir pradėjo šeimi
ninkauti.

Albanijos vadas dėkojo 
komunistinei Kinijai už su-1 
teiktą Albanijai dosnią pa
galbą. Kartu Shehu sakė, 
kad “mes geriau ėstume žo-

Vyskupas Kalba Dėl Alžerijos Armija 
Bažnyčių Gobšumo Vi Naujų 1 aidžių

Amerikos vyriausybė ka- *£’ negu tiestume ranką, pia- 
riškiems avantiūristams ne- pydami pagalbos įsi m peria-

Tais žodžiais mažių-•npritarė, naujos vyriausybės hstų 
nepripažino ir nutraukė Pe-įkės Albanijos stahnietis 
ru respublikai skiriamą ūkis. užvažiavo per dantis Jugo-
ką paramą. Šitokia Wa- 
shingtono reakcija labai nu
stebino Peili karo vadus, ku
rie manė, kad Washingtonas 
nieko nesakys ir nieko ne
darys dėl perversmo.

Pačioje Peru respublikoje 
žmonių pasipriešinimas ka
riškai diktatūrai pradeda di
dėti. Darbininkų unijos pra
deda streikuoti, gatvėse 
vyksta demonstracijos prieš 
perversmininkus. Šį pirma
dienį streikas apėmė beveik 
visą kraštą.

Washingtoną pasekė 
kai kurios kitos Lotynų A-
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Prezidentas J.F. Kennedy sako 
Kad Reikia Geresnio Kongreso
Senatas Atmetė Prezidento Siūlomą Senųjų Žmonių Gy

dymo Programa. Prezidentas Sako, Kad Tai Yra 
Kiekvienos Amerikoniškos Šeimos Didelis Pra

laimėjimas; Kongresas Atmetė ir Kitus 
Svarbius Prezidento Siūlvmus.

Nauji Karo Vadai 1 Pereitu savaitės gale se- 
natas o2 balsais prieš 48 baLEur opoje ir JAV

Pt reitą'savaitę .\ATi > ka
ro paj< gų vadas, Amerikos 
generolą; Norstad atsistaty. 
dino iš savo pareigu. Prezi
dentas Kennedy atsistatydi
nimą priėmė su gailesčiu, 
kad patyręs generolas trau
kiasi iš savo vietos. Ameri
kos karo pajėgoms vadovau

sus atmetė prezidento siūlo
mą įstatymą dėl senųjų žmo
nių (jiensininkų) gydymo 
iš socialinio d« audimo lėšų. 
Vyriausybė tikėjosi, kad se
natas tą įstatymą priims ir 
tuo būdu paragins ir atstovu 
rūmus tą įstatymą svarstyti 
ir nebelaikyti jo vienos ko
misijos stalčiuje.

Tuoj j,o to įstatymo at-
ti Euu p-,je | rezidentas tuoj įmetimo senate prezidentas 
pat pas’ ; rė generolą Lemui- [pasišaukė spaudos atstovus 
tzer, kuris iš i šiol bu. o iung- jh'ms sakė, kad įstatymo 
tinių štabu pirmininkas. Da_ ata‘e:*.rnas ;v.’a. (bdelis Pra" 
bar jungtiniu štabų pirmi-; al,ne-imas kiekvienai ame- 

' ninku paskirtas generolas 11* ‘.nV gurnai. Prezidentas 
į Tavlor. į ragino visus piliečius pasirū

pinti, kad kitame, šį rudenį. vi lausv-________ __ ____ _ _ _ Sovietų Rusijo, v____ „ , _____, _____ r
kūpąs" John2 Wesley Lord,! politinių'vad,u tęsiasi. A mi- be, tuoj po ’ taikos kongre-j Io !a!'° pajėgoms A- renkamame, kongrese būtų 

■ -• . jQS vadai bandė surasti >o" . .asitvoįe, kuris nutarė I ;!iei ,kOs vyriausybe viršinin- daugiau suprantančių reika-
kompromisą tarp priešingų reikaiauti, kad Vakarai irj'y’ Le^knia, nor- paprastai lą senatorių ir kongresmanų, 
oolitiniu grubiu bet bandv- -Rvtai nebedarytu atominiu ’ ■rill5i i! • • |l: I ::J‘’gU vi« .4- kurie įstatymą priims, 
mas nepavyko, priešingumai bamiymų, skelbia, kad ji i iRhas . ttnųHJje .vr» ir x.A- prezidentas jau susilaukė 
pasirodė per daug dideli. į pradės naują seriją atominių ' ' ‘ .......................... 1

Metodistų bažnyčios vys-: Alžerijoj ne.-uriaimai tarp 
ipas John Wesley Lord, 
lbėdamas VVestminstere,

M d., sakė, kad bažnyčios A-i ____ _ _įmenKoje nesuimta
_________________ j noru mokėti valstybei mo-

KAiP PLAUKUS KIRPT? kescius ir naudojasi visokio
mis pnvilegijomis. Dabar

slovijos Titui.

Uralo kalnuose yra Med- 
negorsk miestas, kur varį 
kasa. To miesto rūpestingas 
valdytojas sušaukė plaukų

Amerikos iždas išleidžia di
deles sumas pinigų užsienio 
kraštams remti, bet bažny
čios, kurios turėtų tokiu už

kirpo jus ir jiems įsakė vi- i vienio kraštų i ėmimu rūpin
sią jaunų žmonių plaukus bs, visai nieko neprisideda

prie to darbo ir pačios tyko 
privilegijų iš valstybės.kirpti visai striukai be jokių 

išimčių ir ypač uždraudė
kirpti pagal ‘ anties uodega” Vyskupas mano, kad atsi- 
fasoną, nes tas veisia jaunus skaitymo diena gal jau ne- 
kriminalistus. bėra toli ir bažnyčios gailė-

Pirmoji to įsakymo auka Į SĮ? ° gobšumo ii nekriks- 
11 buvo jaunųjų komunistų vie- jcionisko elgesio. Vyskupas

dar sakė, kad bažnyčios su 
jų visomis įmonėmis, yra•i vi-i ’ i*' :tos vadas. Jis prašė jį nu-menkos respublikos, ku i kirpt, pat,al “anties uodega” - -. . .

. mano, kad gana kariškų per f ■ ■ j* nukirptas kaip ir kitos privačios jmo-
versmų ir avantiūrų bet 1 R j *vinaf ikjgkūros. - ■-s. „o v„i
daugumos nėra. kad Peru L X kitj buv() ,ai„ „a1 • * 1 _ ____ _  -. I . 1 _ 4karišką perversmą galima 
būtų iškelti Amerikos Vals
tybių Organizacijoj ir priim
ti kokius nors nutarimus 
prieš kariškių smurtą.

Ženevoje Pasirašyta : sai nesumažėjo. 
Laoso Sutartis

_ , . . : ginklu bandymu. Laukiama,
Dabar daugumos kanuo-: ka<i n;,al atominius bandy- 

menės vadu remiamas Ben mus tuoj ir a(?ės>
Bena skelbia, kad jo sali
ninkai sudarė "politinį biu- Rusai aiškina, kad jų ato
lą,“ kuris perima krašto vai. į miniai band’.mai bus atsa- 
džią Į savo rankas. Bet Alžy-; kymas“ i Amerikos atomi- 
re sėdi laikinoji vyriausybė, \ IJs bandymus Johnston ir 
kuri ir nemano valdžios per- ■ as salose.^ Amerika
leisti Ben Beilos šalininkam, 'avo bandymus aiškino, kaip 

. atsakymą“ į rusų vienpu-
Kol kas tarp dviejų vy- -jska nutraukimą susitarimo

riausybių eina agitacijos ir

i * - kai o paj'gų vadas. b-*t visos eiles pralaimėjimų šia. 
toms pareigoms jį skiria i me kongrese .Tuoj po atme.
NATO kai iškos 
\ alstybčs.

sąjungos

Pas- n®s, tik su tuo skirtumu, kad 
pat nu- nemoka valstybei mokesčių, 

vai ti. Tada vvrai pradėjo Į “ “ “ ~
nebesikhpti, o dėl to k i rpė- SūUdo SūVO
iai nebegali “plano išpildy
ti” ir vėl visame Medine- ’
^orske daug nesusipratimų.; --------
T ik jaunu ui kriminalistų vi- Sovietų ’Tzviestija“ laik

raštis liepos 21 d. praneša, 
;kad keturi aukšti tekstilės

Vagis Biurokratus

šį pirmadienį Ženevoje 
14-kos valstybių atstovai pa
sirašo ”Laoso sutartį“, pa
gal kurią Laoso valstybėlei 
garantuojama nepriklauso
mybė ir neutralumas. Sutar
tis tiktai patvirtina esamą 
toje valstybėlėje padėtį. Ten 
dabar valdo ''neutralus“ mi- 
nisterių pirmininkas, o į jo 
vyriausybę įeina ir komunis
tai ir dešinieji. Kiek ilgai 
taip sulipdyta vyriausybė 
galės laikytis, šiandien nie
kas nė spėlioti nenori. Ir La
oso ”neutralumas“ irgi bus, 
abejotinas, nes laukiama, 
kad komunistai bus stipres
ni, negu jų koalicijos kom- 
panijonai.

Kanados keleivinis lėktu
vas nukrito Havajų salose, 
netoli Honolulu aerodromo, 
šį pirmadienį. 13 žmonių nu
gabenta į ligoninę, o 27 žu
vo. Lėktuvas skrido iš Kana
dos į Australiją. Nelaimė į- 
vyko leidžiantis.

SUTIKO PIMTAKCNĄ

Dabar einantis Jungtiniu 
Tautu generalinio sekreto
riaus pareigas U Thant 
(dešinėje). lankydamasis 
Norvegijos sostinėje Oslo. 
susitiko su Trygve Lie bu
vusiu pirmuoju Jungt. Tau
tu sekretorium.

rimo įstatvmo apie senųjų 
žmonių gydymą kogresas 
(atstovų rūmai > 262 balsais 

Sekretorius IL llusk 163 balsus atmete vy-
7i i Iriausvbės siūloma gamintiOres SU /l. Gromyko: elektrą su atomine jėga 

į Hanford, Wash., atominėje 
dirbtuvėje. Kongrese užkliu
vo ir visa eilė kitų vyriausy
bės remiamų įstatymu, kaip 
žemes ūkio gamybos geres
nis tvarkymas, mokesčių 
peržiūrėjimo įstatymas ir kt.

Pereitą savaitę paskelbta, 
kad birželio 30 d., užbaigus

Ženevoje valstybės sekre
torius Dean Rusk turėjo pa

sitarimą su Sovietų S-gos 
• • y ti atominių bandv. užsienio reikalu ministeriu

propagandos karas. Ar nri-; (įuį jų visiško už
eis ir prie .ginkluotų susirč- ; diąudimo. Tris metus rusai
mimų. derėjosi dėl jų visiško až- j bet niel-u. nebuvo sutarta,
se sąlygose galės būti pra- draudimo ir pagaliau dery-' 
vesti rinkimai ir kas statys
kandidatus, tebėra neaišku.
Aišku tik tiek. kad kas kur 
turės valdžią, tas ten išsta- 

i tys kandidatus ir tie kandi
datai bus išrinkti.

(irom’ ko. Buvo kalbama- 
i apie Berlyno klausimą,

sp o* < n imais

Ar Klounas. Gali 
Būt Viceprezidentu?

Susišaudymai Tarp 
Indijos ir Kinijos

atominiaisMpabaigė
apie JNovaja 

Z. m’ia salo- pereitą rudenį.

n;nr i tai.-, r ta; ; ra gra i- < Hzctas 1959 metais parodė 
nimas, ai toks įo tįsias rasi- į didesnį <!<■ įeitą, o šiaip tai- 
i\zima-, \ į.-aip spėliojama, j |<os metais biudžeto su tokiu 

Jau iš keliu kariu rusai dideliu trūkumu nebuvo. I)a.

i pramonės tvarkytojai nu- 
i teisti sušaudyti ir kelios de
šimtys kitų aukštų Kirgizi
jos respublikos biurokratų 
nuteisti ilgam laikui kalėti 
už valstybės turto vogimą, į 
už kyšius ir spekuliaciją. P.ries '

Sovietų Rusija yra vie
nintelė pasaulio šalis, kur už 

i valstybės turto pasisavini- 
įmą ir spekuliaciją žmonės 
j baudžiami mirtimi. Kituose ... 
kraštuose mirties bausmė ri’klour i 
taikoma tik už žmogžudys-į zidentu? 
tęs, prievartavimus, krašto 
išdavystę ir pan. nusižengi
mus, o į-usai ir už turto vogi. 
mą taiko mirties bausmę.
Užtat tik rusai ir tesigiria, 
kad jie turi “žmoniškiausią” 
teisingumą.

GYDYTOJŲ STREIKAS
KANADOJ PASIBAIGĖ

Kanadoj, Saskatche\van 
provincijoj, gydytoju strei- 
madieni. Kitą savaitę Vau 
kas šį pirmadienį pasibaigė 
Plačiau kitą savaite.

Jungtinių 5 rūtų gcn. se- 
kreterius F Thant išvadino 
Katant- • icij'>< i’ę’fi- 
dentą čombe i jo ‘-u m;ri<- 
teriu “klounu bonaum. Ka- 
tangos či' iio-a

liplornatišką
liežir.: ’■
nių Tautu -r.u 
Gardinę; ■ ’ 
lė būti Ko-' o 
viceprezi'h’v 1 
di, per o gar

t m . ou''ę, 
ai siū-

rC'publiKos
Kas tai, gir- 
•iją, k;u i ne- 
■yti vic

aite 
geru 
- -mk 
kariu 

Mote

a ui“ H) 
1 . I

I.iepcs 21 d. komunistinės 
ri'inije- vvriausybė pranešė, 

i kad tari) Indijos ir jos ka
riuomenės daliniu Ladak 
provincijoje įvyko susišau- 

’d'. mas prie ginčijamos sie
nos. Vėliau Indija patvirtino 

! s usBaudymą, bet aiškino, 
kad kinų komunistų karei- 

i \iai j;:adčjo šaudyti į Indi- 
ios pasienio sa’gvbą ir du 
Indijos kareiv iu - >iižei<lė. 
Tadu 'idiios kariai į šūvius 
atsakė šūviais. Abi pusės da
bar 'protestuoja“ dėl įvy
kusių kautynių.

dija ii- Kinija darol 
: 'isoč jimą“, kad tokie susi-j 
šau ’;. mai yra pavojingi ii j 
eali išsigimti į kaią. Indija 
' irtii ■!. kad koiiamistinč 
Kinija vra užėmusi keliasde-i 
simt tūkstančiu ketvirtainiu :

;tai'- ultimatumas dėl Berly
no ir vi- juo- paskui atšauk

bar kalbama apie mokesčių 
mažinimą, bet prezidentas

davo. bet viena karia gali ta ' reikalą atidėjo kuriam
“taikos sutacis” i» būti na«i- ,aikui’iki Paaiskės- kaip vys

tosi ūkiška veikla liepos mė-raš ta, < tada galima laukti 
visokiu <usi. iokimo su Ber
lynu trukd mu ir krizių.

AMERIKOS GKAŽUOie

Praeini 
tūkstantiu ‘
Elizabel ■ 
puolė i re k. 
miesto eav-
lazdomis h a . . ,
dėin mušti h -’ijos karen įus.Kokiaii ėmė gintis, ii ''i | AURIAUS SKANDALAS 
lazdomis. Hez i*'11'-' J'1*

IZ-

Sk

lenimis :>; a-1 myi’ū Indijos žemių.

llavvajietė Macel VVilson iš
rinkta Miami Beach. Fla.. 
"Miss l'.S.A.”

valstijoj aliejausrios mou -' - ; ‘ u suz< ,slos’ i Tcxas 
Ofįvj ■ uvo nušau- skandalas didėja. Eina tyri- 
t P . a -į.-: mieste sar- nėjima* ir vis nauji aliejaus

nesi.
Kongresas reformų vidu

pio bijo, bet užsienio politi-
• kos srityje ir krašto gynimo 
reikaluose jis patenkino pre
zidento prašymus.

KKIIO PUSĘ MYL’OS— 
NEUŽSIMUŠĖ

20 metų mergaitė Lois 
\nn l'rotten iš Morston 
Mills, Ma-s., liepos 19 d. su 

j savo sužadėtiniu nutarė nu- 
jsileisti parašiutais is, oro.
• Maždaug iš puses mylios 
i aukštumo jie abu iššoko iš
lėktuvo, bet mergaites para. 

Išiutas neatsidarė, ir ii nukri
to į vandenį, bot neužsimušė. 
Taip pasitaikė, kad ji krito 
kojomis pirmyn. Ištraukta 
iš vandens L. A. Frotten bu- 

ivo nugabenta į ligonine, liet 
ten pasirodė, kad ji tėra ma
žai sužeista. Tai buvo jos 

; pirmas, o dabar, sako. ir pa
skutinis šokimas parašiutu.

*



Puslapis antras
N r 30, Liepos 25, 1962

Dar ne skandalas
Prezidentas J. F. Kennedy jau seniai sakė, kad Ame

rikos žemės ūkio politika, arba kainų palaikymo politika, 
kada nors baigsis dideliu skandalu. Sandėliai užversti 
pertekliais, o vyriausybė vis turi supirkinėti papildomus 
perteklius ir kur galas šitokiai politikai? Taip yra su že
mės ūkio pertekliais. Kol kas ta politika nėra pakeista, 
bet ji plačiai svarstoma ir anksčiau ar vėliau bus surasta 
kokia nors išeitis.

Dabar jau paaiškėjo, kad šalia žemės ūkio perteklių, 
vyriausybės sandėliuose yra susirinkę ir kitokios atsargos 
—strateginių metalų atsargos karo reikalui. Kai kurių me
talų, kurie karo atveju būtų labai reikalingi, Amerika 
neturi užtenkamai. Todėl buvo sugalvota pasidaryti to
kių metalų atsargas, kad, reikalui ištikus, jų būtų kiek 
reikia. Tuo tikslu vyriausybė supirkinėjo Įvairius meta
lus ir krovė juos i sandėlius “lietingai dienai.” Įstatymas, 
kurs Įgalioja ir Įpareigoja vyriausybę karo atsargas da
ryti, neturėjo tikslo palaikyti aukštas trūkstamų metalų 
kainas, ar remti tų metalų vidaus ir užsienio gamintojus. 
Tikslas yra parūpinti atsargų, kad nelaimei ištikus reika
lingų metalų karo gamybai nepritrūktų. Bet praktikoje 
pasirodė, kad strateginiai metalai buvo supirkinėjami ne 
tiktai karo atsargoms, bet ir visai kitu tikslu—aukštoms 
metalų kainoms palaikyti. Kai Washingtone nauja ad
ministracija susipažino su turimomis metalų atsargomis, 
buvo atrasta, jog kai kurių metalų yra supirkta ir sukrau
ta į sandėlius tokie dideli kiekiai, kad reiktų ne vieno, bet 
gal kelių karų toms atsargoms sunaudoti. Pasirodė ir ki
tas dalykas, kad atsargos buvo užperkamos atsižvelgiant 
Į rinką tokiu būdu, kad neleistų metalų kainoms kristi, ki
taip sakant, karo atsargų politika virto kainų palaikymo 
politika. Metalų gamintojai uždirbo milijonus, o vyriau
sybė apsikrovė nereikalingomis atsargomis, į kurias su
dėta bilijonai dolerių mokesčių mokėtojų pinigų.

Šiuo metu vyriausybė savo sandėliuose turi visokių 
žemės ūkio perteklių už 6,900,000,000 dolerių, o “strate
ginių metalų” atsargų yra sukrauta vyriausybės sandė
liuose net už 7,600,000,000 dolerių! Tos atsargos supirkti 
kainavo net arti devynių bilijonų dolerių ($8,700,000,- 
000). Jei supirktų metalų atsargų tarpe yra nereikalingu 
ir netrūkstamų metalų, arba jei atsargos yra per daug 
didelės, tai visas tas atsargų “biznis” yra daugiau kainų 
palaikymo reikalas, negu reikalingų atsargų sudarymas.

Apie žemės ūkio perviršių supirkinėjimą kalbama 
atvirai ir tas reikalas nėra paslaptis. Bet “strateginių 
metalų” supirkinėjimas buvo didelė kariška paslaptis ir 
visas metalų supirkinėjimas buvo atliekamas visuomenei 
veik nieko nežinant. Tik dabar, J. F. Kennedy admini
stracija paslaptį kiek atidengė, o prezidentas net iškėlė 
mintį, kad kongresas patyrinėtų tą visą reikalą. Tas jau 
ir daroma. Senato viena komisija, pimnininkaujant šen. 
Stuart Symington, aiškina tą reikalą ir jau perdavė teisin
gumo departamentui porą atsitikimų, kur, komisijos ma
nymu, yra pagrindo Įtarti, kad metalų atsargų supirkinė
jimas davė pagrindo kai kam neteisėtai pasipelnyti. Šen. 
Henry C. DworsRak iš Idaho (republikonas) komisijoje 
liudijo, kad prezidentas D. D. Eisenhovver asmeniškai pri
tarė, kad strateginių metalų supirkinėjimo fondai būtų 
naudojami metalų kainoms palaikyti. Tas senatorius sa
ko, kad “visi” taip suprato metalų supirkinėjimo reikalą. 
Vadinasi, “laisvo” ūkio šalininkai valdžioje naudojo slap
tas karo atsargų supirkinėjimo operacijas metalų kompa
nijų pelnams didinti. Kad tas viskas buvo daroma slaptai 
nuo visuomenės, dar labiau išryškina “laisvo ūkio” rėk- 
sningų šalininkų veidmainškumą.

Pačios stambiosios žuvys dar turės liudyti šen. S. Sy
mington komisijoj. Vienas iš tokių liudininkų bus buvęs 
iždo sekretorius George W. Humphrey. Jis yra Clevelan- 
do M. A. Hanna kompanijos bosas, ta kompanija turi sa
vo “filialus”—nuo jos priklausomas kompanijas, ir kai ku
rios iš tų kompanijų pardavinėjo vyriausybei nikeli kariš
koms atsargoms. Ar buvęs iždo sekretorius yra kaip nors 
Įveltas Į abejotino legališkumo pelnų gaudymą, gal pa
rodys tolimesnis aiškinimas, bet buvęs prezidentas D. D. 
Eisenhower jau pasisakė tuo reikalu ir sakė:

“Jei sekretorius Humphrey yra kada padaręs koki negarbingą 
darbą savo gyvenime, tai aš sutinku lipti ant kryžiaus, o jūs ga
lite kalti vinis ir durti iešmu j mane.”

Tuo tarpu buvęs “Krašto Gynimo Mobilizacijos ko
misijos” pirmininkas Arthur S. Flemming senato komi
sijoj liudijo, kad, jo manymu, dalis metalų supirkinėjimo 
programos buvo “klaida.” Toje komisijoj, beje, dalyvavo 
ir buvęs iždo sekretorius Humphrey ir buvęs prekybos 
sekretorius S. Weeks.

“Skandalo” dar nėra. Bet kas žino, ką tyrinėjimo ko
misija dar iškas.

AvCji-tsi \ iš, 50. tsošl'o-č

NIKITOS VILTIS IR IŠGANYMAS

Nikita ( hruščiov apžiūrinėja kviečiu bandomąjį lauką 
Lenino vardo ūky netoli Maskvos. Kairėj M. Suslov. 
dešii’.ėj akademikas Lysenko. Blogi Sovietijos žemės 
ūkio reikalai, todėl Nikita neriasi iš kailio ieškodamas 
priemonių žemės ūkio gamybą pakeiti. Bet nevyksta ir 
greičiausiai nevyks, kol nebus pašalinta pagrindinė 
nesėkmės priežastis—žemdirbio nesvietiškas išnaudo
jimas valdiškuose ir kolchoziniuose ūkiuose.

Kelionė į Venerą
Viena iš šviesiausiųjų} paviršiuje. Bandymų buvo Į 

dangaus žvaigždžių yra Va-i daroma daug išmatuoti to?, 
karinė ir ta pa- i kartais va- I planetos temperatūrą, bet 
dinama Rytmetinė žvaigždė. tikrumo nėra, nes ne tiktai

A. SNIEČKUS APIE 
ZIGMĄ ANGAR1ETĮ

Jau rašėme, kaip dabar Į 
padanges keliamas Stalino 
nužudytas Zigmas Aleksa- 
Angarietis. Ilgą kalbą, mi
nint Angariečio gimimo 80 
metų sukakti, pasakė apie jį 
ir pats Maskvos vyriausias 
tarnas Lietuvoj Antanas 
Sniečkus. Liaupsino Anga- 
rieti ir Sniečkus, kiek tik iš
manė, bet apie tai, kodėl ko
munistai taip anksti neteko 
tokio jiems brangaus žmo
gaus, tik tiek tepasakė:

“Stalino asmenybės kulto lai
kotarpiu teisėtumo pažeidimai 
padarė sunkius nuostolius Ko
munistų partijos kadrams. Ne
teisėtumo aukomis tapo ir eilė 
žymių Lietuvos Komunistų par
tijos veikėjų, gyvenusių Tarybų 
Sąjungoje. Jų tarpe buvo ir Zig
mas Angarietis. Jis žuvo 1940 
m. gegužės 22 d., vos trys savai
tės iki darbo žmonių pergalės 
IJetuvoje. Partijai, jos lenini
niam Centro Komitetui ėmusis 
priemonių asmenybės kultui ir 

| jo žalingiems padariniams lik
viduoti, Zigmas Angarietis buvo 
visiškai reabilituotas. Lietuvos 
Komunistų partija žinią apie tai 
sutiko su dideliu džiaugsmu.“

“Bončius klounu’
Diplomatai paprastai ne 

sikeikia, kaip Įsigėrę šiau

Senieji gali laukti. .
Pereitą 

52 balsais
savaitę senatas 
prieš 48 atmetė

čiai, o jeigu taip atsitinka, Į prezidento siūlomą senųjų 
tai jau yra “naujiena.” žmonių gydymą iš socialinio

Pereitą savaitę Jungtinių'draudimo fondų. Prezidento 
Tautų generalinis sekreto, siūlomas įstatymas yi a neuz-
rius L Thant, baigdamas sa
vo kelionę po Europą, buvo 
užsukęs ir Į Suomija. Ten jis 
kalbėjo su spaudos atstovais 
apie Kongo respublikos bė
das irta proga išvadino tris 
Katangos ministerius, kartu 
su prezidentu Combe, “klo
unų bončiumi.” Į tą ”bon- 
čių” pateko Combe, jo už
sienių reikalų ministeris G. 
Munongo ir vidaus reikalu 
ministeris E. Kimbe. Pagal 
U Thant, tie trys vyrai dau
giausiai priešinasi, kad Ka
tanga nebūtų įjungta i ben
drąją Kongo respubliką.

tenkamas, jis numato tiktai 
apmokėjimą ligoninės ir po
ilsio namų išlaidas, l>et kaip 
pradžia jis vra geriau negu 
nieko. Todėl visa pažanges
nė visuomenė tą Įstatymą 
remia.

Senate senųjų žmonių gy- 
d'.ino Įstatymas norėta pra
vesti nesvarstant jo komisi
joj, kaip priedą prie kito Įs
tatymo. (Jai dėl tos priežas
ties Įstatymas ir nepraėjo, 
nes Amerikos kongreso ko
misijos yra labai Įtakingos ir 
tu komisijų pirmininkai la-

i bai kreivai žiūri i bet kokius
------ komisijas

Įstatymus

NEVERK BE REIKALO!

Geriau perskaityk Antano 
Gustaičio knygą Anapus

planetą supantieji debesys, 
b' t ir Įvairūs oro sluoksniai 

me iš rvtų “ant rarotų” arba j virš planetos gali matavimus 
per Kalėdas "ant Bernelio ! iškraipyti ir nėra tikrumo 
mišių.” Bet ir vakarais ta i ar gauti temperatūros rodv- 
žvaigždė, kuri via viena išl kliai yra tikri. Žinoma, nė- 
mūsu saulės sistemos plane- ra net rimtų spėliojimu anie 
tų. šviečia skaisčiai ‘ir po tos planetos gyvūniją ir au?- 
saulės ir mėnulio yra skais- menija. Apie kita mūsų kai- T, 
čiausias dangaus kūnas. imvną Marsą girdime visokiu j 

dauniau ar mažiau patikimu

Kas iš mūsų jos neatsime
na, kai žiemos metu eidavo.

Venera yra netolima že
mės kaimynė. Ji kartais pri
siartina prie žemės iki 26.- 
300.000 myliu, bet kai kada 
atsitolina net iki virš 160 mi
lijonų mylių. Bet toli a»- arti. 
o Veneros gerai pažinti ne
galima. nes ji visa vra au
si įpta tirštu debesų ir mok
slininkai dar nėra tikri, ar 
tie debesys bent kada prasi
skleidžia. ar ne. Kartais Ve
neros debesvse matosi tam-

speliojimų dėl toje planeto
je esamos gyvybės, bet anie 
Venera ir špėlioiimu mažai 
tėra. Todėl mokslininkai ir 
nori pasiusti i Veneros kai- 
mynyste visokiu instrumen
tu. kurie suteiktų daugiau 

‘ žinių apie ją.
Pranešimai sako. kad A- 

merikos mokslininku raketa 
su instrumentais bus paleis
ta i Venera sekmadie-

Daugelis, kurie Sniečkaus 
kalbos klausėsi, aišku, buvo 
girdėję ir jo liaupsinimus 
tam, kuris nužudė tą taip 
brangų žmogų— Angarieti, 
tik neišdrįso jam tai primin
ti. Bet sau ne vienas pagal
vojo: ”Sniečkau, Sniečkau, 
koks niekšas tu esi!“

TILVYČIO TĖVYNĖ— 
RUSIJA

roetas Leonus Tilvytis 
sušaukto Maskvoje taikos 
kermošiaus proga parašė So- 
vietskaja Litva liepos 8 d. 
sraipsni—”Kremliaus šviesa 
veda Į taiką“, kuriame, be 
kita ko, šitaip sapalioja:

”Visos žmonijos žvilgs
niai, visų žmonių šildys ir 
viltys nukeiptos Į mūsų tė
vynės sostinę—Maskvą, ga-

Jungtinių Tautų sekreto-j ban(įvmus ai>eiti 
riui, turbūt, nėra paslaptis. J jr prašmugeliuoti 
kad Katangos vadai nenori i p,0 ;as 
jungtis i bendrąją respubli-■ . x .
ka, ar bent nori išsiderėti Art°.v« ™mugf Us Pa‘s 

,i nlaėia au- senųjų žmonių gydymo Įsta- 
tymas užkliuvo vienoje ko
misijoj, kuri nemato reikalo 
skubėti.

Amerikos parlamentarinė 
tvarka dažnai vadinama 
kongresinių komisijų tvar-

savo kraštui labai plačią au 
tonomiją, todėl suprantama, 
kad jie visokiomis priemo
nėmis trukdo JT pastangas 
juds “suvienyti” su Kongo 
resnublika. Kad Katangos
vadai tam tikslui naudoja Į, ...

., u- j •• : ka. Komisijos gali net jsta-ne tik savo žandarmeriją, tymdavvftęJ sulaikyti, ‘ '
bet ir visokius gudrumus, 
yra suprantama. Jei jie būtu 
užtenkamai stiprūs, iie .JT 
karo jėgas išmestų iš Katan
gos ir būtų didvyriai, o ne 
klounai, bet tam iie neturi jė-

. Jei
ios to nori. Tokių pavyzdžių 
būta.

Kita priežastis, kodėl pre
zidento siūlomas Įstatymas 
susirūpinti senais žmonėmis

mi. O jei nesi stiprus, tai tu. neranda užtenkamai pritari

sios vietos. Ka jos reiškia? n’- lL'iio- 22 d. Esą paiuos- ]jngą Taikos ir Laimės kalvę
Kai kas sako. kad tai Yene- 

; ros debesvs prasiskleidžia, 
i bet tokia nėra visų stebėtoju 
nuomonė.

Dėl storo debesų sluoks
nio Venera mažai tėra ištir
ta ir dabar, kai mokslininkai 
iau mėto i erdvę visokias » a_ 
ketas, pagunda vra didelė 
paleisti raketą i ta mūsų 
kaimvnę ir ją su visokiais 
instrumentais ištirti. Toki 
užsimojimą dabar daro A- 
merikos mokslininkai ir lei
džia i Veneros kaimynvste 
raketa “Mariner” su viso
kiais instrumentais. Jei pa
siseks raketa paleisti ir ii 
pasieks Venera, tai anie mū
sų žemės kaimyne gausime 
daugiau informaciiu. Rakė

ta net dvi raketos, antroji, 
vadinama “Mariner JI.” bus 
leidžiama i Veneros kaimv-... . . .
nvsto vėliau. Dabartiniu lai- ■ meJ Paftov,« talk?'

—Kremlių, kur girdėti ug
ningi šauksmai sukurti že-

Koks besmegenis turi būti 
tas, kuris taip galvoja!

ATLANTA, GA.

Amsiai sveiksta
Keleivyje jau buvo rašy

ta, kad čia apsigyvenę Vin
cas ir Ona Amsiai, buvę il
gamečiai nostono gvvento-

SKAITYK STASIO MI- 

CHELSONO PARAŠYTĄ 

KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija
I e i . y b ė ». Joje etpažĮn- Amerikoj n DAUG PA. 
si ir savo draugus ir pnesus

VEIKSLŲ. KAINA MINK-ir net patsai iš savęs imsi 
juoktis. Kaina $2.20. Gauna
ma Keleivio administracijo
je

STAIS VIRSAIS 

KIETAIS—$5.00.
$4.00,

ku Venera yra arčiausiai 
prie mūsų žemės, todėl da- 

’ bar vra laikas siekti susina- 
! žint? su kaimyne. Jei ios ne
tolima^ atstumas nebus iš
naudotas artimesnei pažin- 

. ė-iai. tai reikės laukti du 
metus, iki ta planeta vėl pri- 

| siartins prie mūsų žemės.
Bušai prieš kuri laika da-1 

rė bandvma susipažinti su
Venera, bet ių bandymas jai ir Keleivio skaitytojai, 
nepasisekė. Jie paleido ra- abu buvo sunkiai susirgę ir 
ketą. nrikintsta visokiu .n- ;tūrėjowIti iieoninėn. Dabar'

keli,! ar keliolikos valandų ! |1M U ?auc,a.s' g”/mau, >r 
kelionės raketoie buvę in-1 »"losl nam,e- >** vis dar

tos ‘ kelionė i Venera gali į pimentai visiškai nutilo ir 1 
* ' nežinia, kas su raketa atsiti

ko. Gal ji ir prisiartino prie
užtrukti 100 ar daugiau die
nu.

Nėra dar visai tikra, bet 
mokslininkai iau sakosi nu
statė. kad Venera, kaip mū
sų dar artimesnis kaimynas Į 
mėnulis, nesisuka aplink sa
vo aši ir vi«a laika sauk i ro
do ta pati šoną. Žmonės, ku
rie turi labai geras akvs "a. 
Ii matvti kad Venera, kain 
ir mėnuli?, nevisada vra ap
vali. Ji kartais vra “iauna. 
kartais “priešnilnė,” kartais 
vra “nilnatvie” ir “doV’in. 
ie.” Su bet kokiais padidina
mais stiklais ta lengva <rpji- 
ma matuti, bet plikomis aki
mis ta tik labai retas žmogus 
temato. Tam reikia tikrai 
geni akiu.

Planeta Venera savo di
dumu yra labai artima že
mei, bet čia giminystė ir

Veneros, o gal nrasove pro 
šąli. Gal Amerikos moksli
ninkams geriau pasiseks.

Pastaba: Amerikiečiu pa
leista raketa lienos 22 d. ne. 
nnskrido iki Venerom. Ji 
vo« iškilusi, buvo sunaikinta 
todėl kad pasisuko skristi 
klaidingu keliu, nors pra- 
džioie skrido, kain numaty
ta. Kai buvo pastebėta, kad 
ii iškrypo iš savo teisingo 
kelio, raketa buvo susprog
dinta aukštybei, kad neklai- 
d/iotu no plačiąją erdvę be 
jokio tikslo.

Trihar mokslininkai ban
do išsiaiškinti, kodėl “Ma
riner I” raketa nesilaikė iai 
numatyto kelio ir jei bus su
rast;, K-ur klaida, “Mariner 
II” bus patikrintas ir leidžia-

baigiasi, nes nėra būdu ge- mas Veneros link. 
riau ta mūsų gražia kaimyne —ab.
pažinti. Pavyzdžiui, dar nė. —----------- —-----
ra tikrai nustatyta, koki Fortepijono stygų ilgis yra i 
temperatūra yra Veneros apie Pėdų.

t* i

ri būti klounas, ypač. kai tu 
ri reikalą su gerai ginkluo
tais JT biurokratais.

JT organizacija dabar tu
rės ką nom sugalvoti prieš 
Katangos “klounus ” juo la
biau. kad Kongo respublikai 
reikia pinigų. Katanga pini
gu turi ir neduoda Leopold- 
ville’s ponams. Taigi, ka 
nors reiks sugalvoti, bet ka? 
Ekonomines sankcijas? Kai 
kas ta siūlo. Gal ir kariška 
žygi? Kalbama ir apie tai. 
bet tam priešinsis Anglija ir 
gal kitos valstybės.

Tik vieno dalyko .JT vyrai 
nenori “sugalvoti”—vykti 
namo ir palikti Kongo ra
mybėje, tegu tos respublikos 
atskiros dalvs pačios nu
sprendžia, kaip ios toliau 
savitarpės santykius tvar
kys.

mo, yra ir visuomenės abe
jingumas. Milijonai žmonių 
turi apdraudą ligoje, o se
niais rūpintis ko čia skubėti. 
Taip galvoja daugelis uniji- 
stu, užtikrinę sau gydymą 
kolektyvinėse sutartyse. Pa
našiai galvoja milijonai bu
vusių karių, kuriems Vetera
nu administracija parūpina 
“sočiai izuotus” gydytojus ir 
ligonines gydymuisi. O to
dėl paskutini, silpniausią te
gu traukia giltinė. Dėl tokio 
daugelio žmonių nusistaty
mo Amerika ir eina sociali
nės Įstatvmdavystės uodego
je pramoningųjų kraštų tar
pe.

Nasserio raketos
Egipto diktatorius perei

tos savaitės gale išbandė sa-
J vo darbo raketas dykumoje. 
į Egipto raketos gali lėkti 400 
įmyliu ir gali pasiekti visas 

Jeigu valstybių vadai su-1 Izraelio vietas.
sidėtų ir skirtų kasmet pre-! Ne taip seniai ir Izraelis

‘Musė erdvėje’

daktarų priežiūroje.

Jie nuoširdžiai dėkoja vi
siems draugams ir pažįsta
miems už gėles ir sveikini
mus kurių daug yra gavę bū
dami ligoninėje. Taip pat 
dėkoja ir Keleivio redakci
jai už pranešimus apie jų 
būklę.

Jų draugas

TIKRA TEISYBĖ

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybe apie Sovietų 
Sąjungą.”

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietija, apie jos pa
dėti. kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūki, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir tt ir tt

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir Įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

mną vienam vajstvbės va
dui už didžiausia mda. tai 
nėra abejonės, kad Sovieti- 
ios Nikita tokia melo premi
ja laimėtu. Didesnio mela
gio už Nikitą šiuo metu val
stybių vadu tarpe nėra.

Paskutinis Nikitos melas 
vra toks: jis sakė spaudos 
žmonėms, kad rusu antira- 
ketinės raketos gali užmušti 
musėle erdvėje! Ne drambli 
ir ne kunranugari. kurs nėr 
adatos skvlutę pralenda, bet 
musėlę, jeigu erdvėje musė
lių yra.

Pagimdęs toki melą. Niki
ta gudriai šypsojosi, šypso
si ir tie, kurie jo melą gir
dėjo. Visi suprato, kame čia 
šuva pakastas. Sunrato ta 
Amerikos mok slininkai, 
kurie pereitą savaite su Nike 
-Zeiis raketa sulaikė iš 4600 
myliu atstumo paleistą ra
ketą. Tai pirmas toks pasise
kimas ir gal būt tai yra se
niai ieškoma ansauga nuo 
tarpkontinentalinių raketų. 
Gal būt, liet tikrumo dar 
nėra.

Neturi to tikrumo nė ru
sai, nors Nikita ir giriasi ga
lis šaudyti musėles erdvėje. 
Priešraketinių ginklų ištobu 
linimas dar
reikalas.

darė savųjų raketų bandy
mus ir po to Egipto Nasseris 
skelbė, kad žūt būt arabai 
turi Įsigyti atominių ginklu! 
Raketų jau turi, tik betrūk
sta atominių joms galvikių 
ir tada arabu-žvdu karą vėl 
galima bus atnaujinti. . .

Kadangi smegenų ir te
chnikos žinių monopolio nie
kas neturi, tai ir arabų kaip 
ir žydu apsiginklavimas ato
miniais ginklais, yra tik lai
ko klausimas.

Peru perversmas

Peru respublikoje kariuo
menės vadai Įvykdė seniai
oranašautą “coup d’Etat”__
karišką perversmą. Jie tą 
darė, kad jiems nepatinka
mos partiios vadas neprieitų 
prie prezidento vietos.

Perversmai Lotynų Ame- 
rikoie nėra naujiena. Nauja 
vra Wasbingtono reakcija į 
Peni respublikos perversmą.

Tik paėmus kariškiams 
valdymo vadžias. Washing- 
tonas paskelbė, kad naujo
sios , durtuvų valdžios Peru 
respublikoje nepripažįsta ir 
sulaiko Peru respublikai nu
matytus kreditus įvairiems

tebėra ateities j P1 °Je^^arns vykinti
J. D.



Nr 30, Liepos 25,1902 v i. JT x<ox<x^>x3 čTėCx«x$

KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

džiausią ir turtingiausia mū
sų organizacija laisvajame 
pasaulyje, šiemet liepos 8- 
12 d.d. buvo jau 52-rasis jo 
seimas. Keleivyje jau buvo 
pranešta, kad jis posėdžiavo 
Robert Treat viešbutyje, Ne. 
warko mieste.

SLA seimai pasibaigus
S. MICHELSONAS

Susivienijimas Lietuvių taikaudama. Delegatams tai 
Amerikoje (SLA) yra di- • patiko.

Tuo tarpu mandatų komi
sija jau buvo užbaigus savo 
darbą ir pranešė, kad seime 
dalyvauja 133 delegatai. Vė
liau atvyko dar 7 delegatai, 
ir pasidarė iš viso 140. Kuo
pose išrinktųjų buvo 176,

• bet ne visi seime pasirodė.
Seimo išvakarėse, liepos F1 ”tas ^ar^s Pa_ 

8-tą vakare, lietuvių salėje kviete Mildą Anestaitę, Oną 
buvo suruoštas vakarėlis de- ^a^f a’ J*1 ?n^. Kapocienę 
legatams susipažinti. Prog-įlr Eleną Zelkovie, kad pn- 
ramoje buvo jaunimo talen. į 1sa?r?t-t^ delegatams zenk- 
tų konkui-sas ir "Miss Susi- ? 1U?' Sagstydamos zenkle- 
vienijimas“ gražuolės rinki- bus jos ne vienam de egatui 
mas. šita garbė teko Zitai P^ejo dar ir po bučių. 
Sukauskaitei, 352 kuopos' Rezohuc.jų kom^ijon pre- 
narei iš Detroito. zidenta. padcyre S. Michel-

Rytojaus dieną, liepos 9- A Devemene ir J.
tąją, minėtame viešbutyje ^^ę-2ehon,enę.

IR ŠITAIP DARO BIZNĮ

Vokietijoj Keolno mieste viena dirbtuvė tramina Ame
rikos pirmosios leidęs šitokios atvaizdus ir juos ek
sportuoja i Ameriką ir kitus kraštus, ypač ten, kur 
mūsų prezidento žmoną vyksta ar žada lankytis...........

G1RARDV1LLE, PA.

Tik ant lauko pliko kelios 
kreivos, nuskurdę pušelytės 

liko...
Taip mūsų poetas Anta

nas Baranauskas rašė apie 
išlikusį Anykščių šilelį, šitie 
jo žodžiai pritaikomi ir Gi- 
rardville lietuvių kolonijai.

Tai labai sena lietuvių gy
venama vietovė. Čia lietu
viai gyvena nuo 1876 m., tai
gi ji priklauso prie tokių 
pat senų anglių kasyklų sri
ties vietovių, kaip Shenan- 
doah ar Mahanoy City, ku
riose kūrėsi anų dienų lietu
viai.

Kai aš čia gyvenau 1907- 
1910 metais, lietuvių buvo 
apie 1,400 šeimų ir pavienių, 
kurie vėliau sukūrė šeimas, 
užaugino vaikus. Dabar se
nieji išmirė, jaunieji kitur

KALIFORNIJOS PADANGĖJE
LOS ANGELES, CAL.

prasidėjo seimas. Einant 
rengimo komisijos nustaty
tąja tvarka, seimą atidarė 
Albinas S. Trečiokas, tos ko
misijos pirmininkas. Pasvei
kinęs delegatus ir palinkė
jęs seimui geriausios sėk
mės, jis pakvietė SLA pre
zidentą P. Dargi vesti sei
mą.

Salėn buvo suneštos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos, o

dutis, G. Avižonytė, B. Aus- sim^ įsspięsti, seimas paliko todėl ir sakau,
kaitytė, G. \aičiūnaitė, J. Pildomąją! Taiybai pagal- ^ai lietuvių vietovei
Trečiokienė, Rūta Budvity- voti.
tė, Kliara Budvitytė, Kristi-, Ta pati kanadiečių kuopa 
na Austen, J. Mileriūtė, A. dar norėjo, kad būsimas 
Vakselis, A. Birutis, J. Vii- SLA seimas būtų Toronto 
pišauskas, Bronė Kapoeienė, mieste. Kanadoje. Kad ir

velionies sukurią giesmę 
"Sveika, Marija“. Velionis 
palaidotas Los Angeles Kal
varijos kapinėse, laidotuvė
se dalyvavo nemažas arti
mųjų ir draugų būrys. Lai
dotuvėmis rūpinosi ir visas 
išlaidas sumokėjo Barmai ir 
Sodeikos.

A. G. G

BROOKLYN, N.Y.

Muziką J. Gaubą palaidojus

Muzikas Juozas Gaubas, 
eidamas 84 metus, mirė lie
pos 8 d. Los Angeles, Kalif. 
Velionis buvo muzikas, kom
pozitorius ir pedagogas. Nuo 
12 metų amžiaus Juozas 
Gaubas savarankiškai var
gonininkavo įvairiose Lietu
vos bažnyčiose. Velionis mu
zikos mokėsi Rusijoje, Kurs
ke, vėliau Maskvos filhar
monijos muzikos mokykloje 
ir baigė muzikos mokslus 
laisvojo menininko laipsniu 
1910 m.

Iki Pirmojo didžiojo karo 
muzikas Gaubas dirbo mu
zikos srity Rusijoje. Karo 
metu jis buvo pašauktas ka
riuomenėn ir karo tarnybą 
baigė štabo kapitono laips
niu. 1920 m. grįžo į Lietuvą 
ir mokytojavo Šiaulių gim
nazijoje ir mokytojų semina
rijoje. Tuo pat metu jis var
gonininkavo šv. Petro baž
nyčioje ir vadovavo chorui 
"Garsas“. 1926 m. buvo pa
kviestas mokytoju ir admi
nistratorium į Klaipėdos 
konservatoriją. Nuo 1928 m. 
dėstė muziką įvairiose kitose ; 
aukšt. mokyklose Lietuvoje. į 
Nuo 1933 m. velionis buvo 
lektorius Pedagoginiame in
stitute Klaipėdoje. Tuo me
tu jis parašė 60 dainų pra
džios mokyklos jaunimui. 
Atgavus Vilnių, muzikas 
persikėlė dirbti į Vilniaus 
pedagoginį institutą ir Mu
zikos mokyklą.

1944 m. Juozas Gaubas 
pasirinko tremtinio kelią. 
Gyvendamas Dillingene, jis 
vargonininkavo lietuvių 
tremtinių stovykloje ir vado
vavo bažnytiniam chorui. 
Muzikas visą laiką kūrė: 
harmonizavo liaudies dai
nas, kūrė originalias solo ir 
chorams. Jis ypatingai pasi
reiškė bažnytinės muzikos 
srityje.

1950 m. atvyko į Bostoną,

Prieš 55 m. buvo 20 lietuvių 
siuvyklų, o dabar tik dvi

1907 metais Brooklyne bu
vo šių lietuvių siuvyklos: 
Avižieniaus, Simano Bash- 
kovo, Juozo Buchinsko, M. 
V. Brish-Bushinsko, J. Juš- 
kausko, Vinco Konickio, J. 
Kyburio, J. Lengvino, F. 
Leinerto, J. Milkūno, A. 
Marcinkevičiaus, Brolių Ma
tulaičių, K. Narbuto, Brolių 
Titlių, Preiss ir sūnų, I. Ūse
lio, St. Stepio, A. Žukausko 
ir J. Zubrio. Viso labo 20.

O šiandien beveikia lietu
vių siuvyklos tik A. Bubelio 
ir G. Diržio.

Siuvėjas

NEW YORK, N. Y.

lietuvių 
tinka anksčiau minėtieji po
eto žodžiai.

Paskutiniais laikais mirė 
šie lietuviai:

Ona Sakaitienė, Jonas Si- 
garaitis-Dziegoraitis (buvęs 
policijos viršininkas), vers
lininkas Andrius čikotas, E- 
ladora Sokitienė, buvęs ang
liakasys, graborius, saliūni- 
ninkas Mykolas Naudžiūnas, 
John Baliulis, gimęs St. 
Clair, palikęs žmoną ir vai
kus; verslininkas Juozapas 
Pridotkas, palikęs šeimą; 
Elzė Galinienė; veterinaras, 
antrojo pasaulinio karo ve
teranas Anthony Kuzmic
kas; Ona Maksvytienė, Pra
no Maksvyčio žmona, pali
kusi du sūnus; Rožė Rubins- 
kienė, palikusi 2 sūnus ir 
dukterį; Williams Jašinskas, 
palikęs brolių ir anūkų; Val
teris Mikalonis, palikęs vai
kus ; Alice Stravinskienė; 
Tomas Terleckas, ilgametis 
SLA kuopos sekretorius; 
Kazimieras Skystimas, pali
kęs žmoną: Marijona Ra
dzevičiūtė, Jono ir Magdės 
Radzevičių duktė, gimusi ir 
augusi Girardvillej, bet mi
rė Long Island, N.Y.; Vin
cas Janorovskis; Marija Slu- 
žienė, Jonas Steponas, Ve- 
liviūtė-Stravinskienė, Jurgis 
Paškevičius, William Petuš- 
ka, Jurgis Sapiega, dar jau
nas vyras iš Mahanoy City, 
nuėięs anglių savo reikalam

Pranešim&i

Po to ėjo Pildomosios Ta
rybos pranešimai apie tai, 
kas buvo jos nuveikta per

.r apie dabartim SLA stovj. gį Povilas Jasikonis, galimų kliūčių.
centro sekretorės B. Pivaro. į Ema Petraitiene, Milda A- • viena kuopa siūlė iškelti 
nienės: jis užėmė net 42 nestaitė, Nelė Bajoiiene, • Centrą ir spaustuvę su 
knygos puslapius. Visi pra- Raimondas Rudauskas, Mi-; ’Tėvyne” is New Yorko į 

' kas Klimas ir Katerina Na- pittsburgha ar kitą Pennsyl- 
maksienė. Kanados Jaunuo-' vanijos miestą. Sumanymas 
lių Komisija: Stasys Jokū- nepraėjo.
baitis, I. Sajauka, G. J. Vė-į Kita kuopa siūlė šaukti
lyvis, Ona Indrelienė, Ona jaunimo kuopu atstovų su- 
Ališauskienė ir šarapnickas. važiavimą. Betgi tikrų jau- 

Kiekvienos komisijos pir- nimo kuopų nėra daug—gal 
mutinis asmuo visada laiko- kokios 3 ar 4. Koks galėtų 
mas tos komisijos pirminin- būti jų suvažiavimas? Pasiū-

nesimai, kaip Pildomosios 
Tarybos pareigūnų, taip ir

paskui sugiedoti abiejų tau- organų, buvo aiškiai su-
, tvarkvti ir atspausdinti Sei- Patikrines, kad seime da- m0 kny(Joje> jau «

., . anksto buvo gavęs kiekvie-pi ezidentas nocjAinnrQfQC vici iqu. v. • nae viv;ivi,avwt7, —Dargi? supažindino su mies- 
to majoru Hugh J. Addozio, 
kuris maloniais žodžiais pa
sveikino delegatus ir pasi
džiaugė, kad Ameiikos lie-

lyvauja visi Pildomosios Ta
rybos nariai.

buvo su tais pranešimais su
sipažinę ir balsavo, kad sei
me jie nebūtų skaitomi. Jei 
kuri smulkmena buvo kam

ku.
Seimas šią rekomendaci ją

tuviai pasirinko jo miestą iš.: žodjiu. šitokia praktika 
kilmingam savo suvaziavi- seimui ? . ,abai daue
mui.

neaiški, tam buvo paaiškin-. P^ėmė ir užgy rė visais bal
sais.

laiko. Seniau tokių praneši
mu skaitymas užimdavo po 
kelias dienas. Žmonės gyve
na. tobulėja ir darosi prak
tiškesni.

Komisijos
Seimuose būna skiriamos 

dvieju rūsiu komisijos. Vie
nas jų skiria prezidentas 
tiktai seime bet kuriam 
veiksmui atlikti. Ju darbas 
baigiasi su seimu. Kitos ko
misijos yra pastovios ir vei
kia nuo seimo iki seimo. Tas 
skiria patvs seimai. Prezi
dentas paskiria tiktai Komi
sijų Komisi ja, kad rekomen
duotų seimui kandidatus į 

ganizacija ne tiktai pinigais, t°l<ias komisijas. Šį karta

Generalinis Lietuvos kon
sulas Jonas Budrys, kuris 
buvo numatvtas seimo atida
rymo programoje, neatvyko: 
už ji seimą sveikino konsu
las Vytautas Stašinskas.

Patikrinius delegatus var- 
došaukiu ir jiems sudėjus 
savo mandatus, tiems man
datams patikrinti preziden
tas paskyrė tam tikra komi
sija — A. Praškevičių. M. 
Klimą ir P. B. Balčikoni. 
Kol iie tą darba dirbo, buvo 
pasakyta eilė kalbų. Gerą 
kalba pasakė pats preziden
tas. Jisai pažymėjo, kad Su
sivienijimas yra turtinga or-

bet ir nariais, kurių yra ke 
liolika tūkstančių. Tačiau 
niekas negyvena su saule. 
Žmonės miršta. Todėl miru
siųjų vieton organizacijai 
reikia nauju nariu. Ypač rei
kia daugiau jaunimo. Prisi
minės buvusi SLA sekreto
rių d-ra Vinika ir buvusi Te- 
vvrfes redaktorių Vasilių, 
kuriu iau nėra gvvuiu tame. 
pirmininkas paprašė seimą 
pagerbti jų atminimą atsi- 
stoiimu.

Paskui iš eilės kalbėjo šie i 
kuopu atstovai: Jonas Av- 
montas. S. Jokūbaitis (ka
nadietis). K. P. Deveikis. A- 
lena Devenienė. dr. P. Gri
gaitis, Juozas Račiūnas. Jad- 
vvtra Tumavičienė Mikas 
Vaidvla. Vaclovas Sidzi- 
kau^ka®. .Turais

Kuopų pasiūlymai

lymas nepraėjo.

135-toii kuopa siūlė pra
dėti derybas dėl visų trijų 
susivienijimų sujungimo į 

Į”vieną brolišką organizaci-
SLA kuopos duoda seimui 1 Ro<Ios- -eraz? !! ren’tl.- 

daug įvairių pasiūlymų, ku- ''
rie iš anksto siunčiami i žvelgiant. tą fakte, kad tde- 
Centrą ir būna sudėti Seimo <» Susivienijimų
Knygom Deja. daugumas iu: ^kn-tiimaiko! kas nesuden- 
nepraktiški ir seimai ju ne!|na™; Pallktas
svarsto. Pavyzdžiui, šitam >ateleiai-•ž 7 I
seimui viena kuopa siūlo: Į Pildomoji Taryba 
’Tarrhioti Atlantic City na- Vifu0(jnfa baIsavhn„ g. 
mą. O tas namas jau audros pu piMon)oii Ta.
sugriautas, tai galima par- . ak]amaciios bū-

i ta komisija paskirtos M. 
Michelsonienė. J. Trečiokie
nė ir N. Ba jorienė. Jos reko
mendavo seimui šitokį pa
stoviųjų komisijų sąstatą:

1. Kontrolės Komisija: S. 
Mielielsonas, Alb. Trečio
kas ir A. Čaplikas.

2. Tstatų Komisija: dr. A. 
Monvidas. dr. K. Drangelis 
ir J. Varkala.

3. Skundu ir Aplikacijų 
Komisija: J. Strazdas (ka
nadietis). S. Budvitis ir A- 
domas Miliauskas.

4. švietimo Komisija: dr. 
P. Grigaitis, M. Vaidyla ir
A. Kalvaitis.

5 Labdarybės Komisija:
B. Pivaronienė. K. Katkevi
čienė. Tieva Trečiokienė ir 
Bronė Snūdienė.

6. Sveikatingumo Komi-

duoti tik likusią žemę. ir, ži
noma, ji bus parduota. i 

Kita kuopa kelia tokį rei
kalavimą: "Narys. išbuvęs 
SLA nariu 30 ar 40 metų ir 
sulaukės 70 metų amžiaus, 
turi būti atleistas nuo duok
lių mokėjimo.“ čia į vieną 
vietą sumaišyti trys pasiūly
mai : 30 metų. 40 metu ir 70 
metų, ir visai nepraktiški, 
nes kaipgi narys galėtu išbū
ti Susivienijime 40 metų ir 
susilaukti 70 metu amžiaus, 
jeigu įstodamas Susivieniji- 
man jis buvo jau 50 metu 
amžiaus? Juk po 40 metu jis 
bus jau ne 70 metų, bet 90 
metų amžiaus.

Ilgokai buvo svarstomas 
kanadiečiu 236 kuopos iš
keltas klausimas dėl valiutos 
skirtumų. Jie moka duokles 
Kanados pinigais, bet jeigu 
Amerikos doleris Kanadoje 
būna vertas tiktai 90 Kana
dos centu, tai gaunant Ame
rikos pinigais apdrauda, ka
nadiečiams susidaro skriau
da. Pavyzdžiui, kanadietis

du. Ji yra ta pati Tarvba, 
kuri buvo iki šiol. būtent:

P. Dargi?. prezidentas:
S. Gegužis, vicepreziden

tas;
B. Pivaronienė. sekretorė;
N. Gueienė, iždininkė:
E. Mikužytė, iždo glo

bėja:
S. Biiedis. iždo globėjas;
S. Biežis, daktaras kvotė

jas.
Sekretorė B. Pivaronienė 

buvo išrinkta visuotiniu bal
savimu niūria karia. nes. kai 
buvęs ilgametis sekretorius 
dr. Vinika? mirė. įi buvo Pil
domosios Tarybos paskirta 
tomc narčiom? tik laikinai. 
Todėl dabar. kai ii buvo iau 
visuotiniu balsavimu išrink
ta ir seimo nžgirta, seimo 
moterv? apkrovė ją gėlėmis.

Adv. S. Briedis dabar ei
na dveia5 r»areidas—iždo 
globėio ir juridinio natarėio.

Antanas Uodaitis išrink
tas "Tėvmė?“ redaktorium.

Prie sekretariato stalo dir-

(kanadietis). Stasvs Michel- riia: dr. Zalatorius, dr. V.
apsidraudžia $1.000 ir duok- bo knn. Petras Darvs. Juo- 

Pptrpnnę ir kanadietė
sonas. .T. Audėnas ir Juozas 
P. Varkala. Visiems kalbė
tojams delegatai karštai plo
jo. bet daugiausia bostonie- 
tei J. Tumavičienei, kuri kir-

Tercijonas ir dr. A. Grigai 
tis.

7. Jaunimo Komisija :Rev. 
P. Dagvs. A. Valatkienė. J. 
Valatka, A. Gustus, E. Gus-

to iš peties, niekam nepa- tienė, V. Virbickas, J. Mal-

les moka už tūkstanti, bet 
kai tas tūkstantis išmoka
mas jam Amerikos pinigais, 
tai Kanadoje jis gauna tiktai 
$900. Bet pinigų kursas nuo. 
latos keičiasi: jis nepasto- Wilke<=-Bnn-ių mieste, Penn. 
vus kaip oras. Kaip šį klau-1 sylvanijoje.

7as
On-i Tndrelienė.

Seimą? buvo labai ramus
ir crpvos nuotaikos. Sekantis 

bus no dvieiu metųcnima?

Pavergtųjų tautų savaitė

(LA1C) 1962 m. liepos 3 
d. einąs majoro pareigas 
Paul Screvane priėmė spe
cialų komitetą įteikti miesto 
majoro Wagnerio proklama
ciją skelbiančią Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. Komitete 
dalyvavo dr. A. Trimakas, 
VLLIK’o pirmininkas, Ste
ponas Briedis, New Yorko 
Lietuvių Tarybos pirminin- 
kasį M. Kižytė, Lietuvių In
formacijos Centro direktorė 
ir V. Leskaitienė ir Jesonytė 
tautiniuose drabužiuose.

Sekmadienį liepos 15 d. 
iškilmingose pamaldose St. 
Patrick’s katedroj dalyvavo 
kardinolas Spellman. Po pa
maldų buvo iškeltos vėlia
vos prie Pavergtųjų Tautų 
organizaci ios (priešais 
Jungtines Tautas). Kiekvie- 

Mass., pas Valeriją ir Kazį Į na pavergta tauta turėjo sa-
Barmus, kurie velionį nuo 
širdžiai globojo iki paskuti
nės jo gyvenimo dienos. Bos- 
toniškiai velionį prisimena 
kaip akompaniatorių paren
gimuose ir jaunimo muzikospasikasti. įgriuvo į 150 pėdų

gilumo iškastą duobę, iš ku- j mokytoją.
rios ištraukė jau negyvą, o ,m- muzikas Gaubaseio ten anglių pasikasti tik' ... . . . ,.
j=i j i -v .sunkiai susirgo, ir po tos li

gos jis niekad pilnai neatga
vo savo jėgų. Barniams at-

dėl to, kad neturėjo darbo, i 
gi anglys brangios—25-28 
doleriai už toną.

Visi iie dabar ilsisi kapuo
se. Daug vietos lietuvių pa- 
žinoiau, kai ten gyvenau, 
kai iu tarpe lietuviškus laik
raščius ir knvgas platinau. 
Geri buvo lietuviai, broliai 
ir sosės. Dahar iu jau mažai 
beliko gvvųjų tarpe.

Runpiūčio pradžioje žadu 
dar ten nuvykti ir porą sa
vaičių pabuvoti. Grįžęs gal 
daugiau apie tą vietovę pa
rašysiu.

Frank Lavinskas

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran- 
amai parašyta knyga, 947 
psl.. su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

vvku8 į Los Angeles, ir ve
lionis buvo atkeltas į šj sau
lėta kraštą. Senukui buvo 
reikalinga nuolatinė gydyto
jo priežiūra, tad teko jį pa
talpinti į gerai tvarkomus 
seneliu namus. Dažnus sa
vaitgalius ir didžiąsias šven
tes velionis praleisdavo pas 
Ramius ir Sodeikas. Liepos 
5 d. muzikui sunkiai susir
gus, prie jo lovos nuolat bu
dėjo Barmai.

Liepos 8 d. 11 vai. ryta, 
Lietuviu parapijos bažnyčio
je begiedant Juozo Gaubo 
giesmę ir Kaziui Barniui bu
dint prie ligonio lovos, mu
zikas amžinai užmerkė akis.

Gedulingas pamaldas se
neliu namu koplyčioje atlai
kė lietuviu parapijos klebo
nas kun. Kučingis. Pamaldų 
metu giedojo muzikai B. 
Budriūnas ir P. Armonas. Be 
to, bostoniškė Daiva Mon- 
girdaitė puikiai sugiedojo

vo atstovus prie vėliavos 
tautiškais drabužiais.

Kalbėjo Ferenc Nagv, Ja- 
vergtųįų Tautu organizaci
jos pirmininkas. Christo- 
pher Emmet. Pavergtųjų 
Tautu Amerikos Draugų 
Draugijos pirm., John Lexa, 
Rytų ir Centro Europos Kil
mės Amerikiečių Organiza
cijos pirm., kongresmonai 
Victor Anguso ir John Lind- 
av. Svgmund J. Sluszka per
skaitė bendrą trijų minėtų 
organizacijų manifesta.

Vėliavų iškėlimo iškilmė
se dalvvavo gausi minia 
žmonių.

New Yorko iškilmes pa
minėjo kongrese lietuviu di
delis draugas kongresmonas 
John Monagan iš Connecti- 
cut.

KNYGOS JAUNIMUI
GINTAReLf. J. Narūnės pasa

ka. gražios iliustracijos. 24
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga angly kalba, 
kaina ......................... $1.00

JvRINtNKo SFNHKAPO VITO- 
TVKTAT. idomūs ps«ak«iiTnai 
iaunimui. IOS t»1.. kai
na ................................. $2.00

MFT.TXT KAT’-’TT’iT
▼<»ik»n,s. fi® m4-

t, KA
NAKTVS KAI?V HKTT’OSF. I.h»- 

OovyiVno ftnv-«kn. 1SS n«1..
kaina .........................................

<
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Kai protą praranda
J V Ik*

abalzoje čia dar Įdomu,—perk.ik
rams i pravoslaviją bu --

*> u. į
achs&

i t

Trečias žm-nI- įrauk.nys 
i Kazachstaną

<E ) Liėp -7 . i .•’.. -
p£l\ ...
Vilniaus I> k, 
traurra. - 
ves kam•. .. 
bininkais. 7a I 
tranai.'.' s L. -: 
vietų pLšir.I. . 
za« 7. •. I ra—' - --- ■ -
bai.- . 
dėta e?-", a- 
Darbininkai <.
Vilniaus 
kari;:-.’ ..
šankia ■ . i -
Girdi. 7<- at 
tems parur I 
rimą. Kan Ll.-ra,- 
bininkai bara ; - ra. 
r.I ■ -••
tiems. I . .
"pirmūnam.-, 
vyrams” 
vanoti ra . -
matai, -a .ė.-, k..' .'
1 «<X». . Ttčž • ai i.

Piūtis čia pat, 
o jai nepaiįruošta 

(E) Piūčiai artėjant, Lie-
tUVOS YHrCF, if.č .* 'HLiKčt 
1 1S g_<ra...
tinka rr.ia
ir bardama atsi. i nusius. 
Pvz., "7. - - ūma
jame <172 r... :. ra 7 r: rai
džia padėtimi
ritorinės gra . I . 
bos zonoje, eu/ veiEia , o ci
klai. Iki m.ra..-.. _ . ..
suremontuoti t.i-: 
nai I-.- .
iš viso nebuvo pra^-Ij- re
montuoti- Iš 2 .■ 
sov-' r. n-“'
162. r km • ra-.-,
surengti ?:• ra.: .. . .-ra a.
fifikaeijas kėli ..............
kas gi pa.-i
neatvyko nė vienas klausy
tojas.
Neįvykdytas mėsos, pieno 

paruošų pianas

(Ei Lietuvos centrines• -T - , -Siau.-uc.
d~, suvedusi; 
produktų pa: ra.- ■ 
rezultatus. .a . . .-. .-
chozai ir ra rara rara! ’ .? tą
pusmeti k- . .. a-
ruošų p.a . . . . ...
iajo ....
zai- :.-.
vykdė. ta i e 
mus. n - - . 
nei v y ra t, .
vai-y.
to da . 
pačiu :a. 
ruošų .. ...
dytas tik f*b
Džiaugi rara.-.

(E) Per 7.. 
liepos 2 d. pa-I 
Vilniui': h .
chemi
V3.Lt - J 1

Nuro a, -■ -■ . II
gai ve ra 
me e
vitaminu C. r. 
be to, tu i i
nu. šiai s 
erškėty-'. 
apie-25o ha.
Apdovanotas 

inž. J.

(E) Lietuve:
kad.- rnl. 
tektūrr - I 
bendiada b.
Minkė , i .7 
kusieje ja v. 
darbu a ž: 
tas 2-
premi . "b 
už jo t 
tektūrc

— - - ilx ± L
ra -

-

Lkmergė buvo apšepusi, 
o kaip dabar?

t L) Lkaaergėje j vyko sa
nitarines apžiurus komisijos 
.ir štai ką jis paste-

_ . . pastaruosius me- y

......  ui.’rinKų sody bos.

.......... tais L Kffit-! ge bu-
vesi apšepusi, o dabar ji « 

ioiat esanti gražinama. O n 
. ..I atrodo buities sąlygos 
.ra nutinku tarpe, toji pati 

.-:» misija štai ką nurodo:
' Vienybės** fabriko cechuo- , 

darbininkai visai neaj>- c 
i .- .ra . ai.-, 7m - 

; e o sąlygos negerinamos, nė- ;
1: a praustuvių, ventiliacijos. . 

; jei pasižvalgysi po L’k- 
gės užkandines, varžy k- H 
t,7. ril di. sanitarinė būk

lė bloga ir nepakenčiama. 
Bulvės skutamos iš vakaro 
ar net prieš ištisą parą. Ne- 
rirūpmama pieno švara. 
Daug prikišta Ukmergės mi- 1 
iicLos darbuotojams, ktuie 
i.e.-ą jautrūs sanitarinių tai- 

.ulių pažeidėjams.
Lietuvos gintaras menkai 

atstovaująs Lietuvą

; r. i 3±asKvoje surengtoje 
nedidelėje Lietuvos ir Latv i— 
j-,- gintaro dirbinių parodo- 

Gintaia^ sato kūrimu^?
—^čo. ia v o dailininkai n., 

aių.tė. F. Daukantas, G.
. .t: .ė. Z. Januškaitė, J.

iKevic :us

Dn Lo men. 
per V tiiniaus radiją buvo

- a ..... .-įmonė, žadėta penki auksinki u -
ka .. .. - - I ...ui. y uius: kai ir avių kailiniai Deja,

lietuviai tokiomis dovar. mū 
ČL.-te nebuvo sugundyti.

. - -e tais rūsčiais, pasi ai^ė-
■:Ai_ tinų darbų rusų okuaulj ?

' ' Ar-er^o^. k“ Lietuva liko be
rody- savo spaudos, pirmie : laik- 

lietuvių kalba įku-Lo- 

Aa-.a..*u °° v<*»e<n$ okupuotoje Lle- 
drauge tuv« dalyje. Tilžėje,-A - 

ra, varpas. Tėvynės Sa.. 
Darbininkų Baisas ir kiti: 
Anglijoj—socialistinės r.. I. - 
ties Rankpelnis ir kiti: JAV 
pirmas laikraštis išeina K'J 
m.—Lietuviška Gazieta. ku.

r.4.t; •>/

LT

j .e ZiUfZitr- 
- rc:«.j>iiis,

. .X.
. .. .

. . • bil- ,
. šeimi- i

. . . . dzias-
. i... .^'-LatisiasI "Turi praeiti faflcas, kd vl.-i

. .. ..-- jie vykdė, Jluskolija papluks kraujais r.e 
. y * itiį." I tik vainomš. ir nanir.ėmi'.

, .r , , t mes lietuviai turėkime už rarr:i
- c _ į ir parodykime tipeną prie ūu-.iiZt^s smeze— - . .. ....“ įvargintos tėviškės.i;z- :: .iettivių tautos,

.. . . v. - I ,..:eš mū- Be šio laikraščio, išeina—
- t tą ........-tu.tė.ūii bšvo ir Apšvieta, Lietuviškas Ba 
te . u ir Ameiizos sas, Vienybė Lietuvninkų
i:r. . et Vilniaus ir daugelis kitų. Ir visi tie
;a . a.- :.... . io. kada ir laikraščiai kaip vienas kėlė
kuo jie nusikalto. viešumon carinės Rusijos o-

'r.: _ yj pasaulinio ka- kupantų niekšingus darbtr- 
ro. pradedant 1794 m., Lie- Lietuvoje ir skleidė jsttikini- 
tuva ->u»o carinė.- Rusijos mą, kad Lietuva, jos žmonės 

Tai kokiu būdu nusikratys-Rusijos jungo., 
galėjo tie angių ir Kanadoje, Įdėtų Am- . - 

a : . . ..... .. v: iaiistai nu- je taip pat pasirodė spaus-

; A. • .

i i šitaip pranašingai yra į u-
akiusi:

... z.^I.ls. B. Mikufcvičienė. ................. • tautsd? Vii- bintas laisvas lietuvių kal-
.......r.ulę.icitis, L Šuigaitė . c. ... , .a...sėjas ne- bos žodis tuo metu. kai dar

I., /.ovė. Kalbėdamas apie naro*.?. Negi i. 76 metais Lietuva buvo maskolių val- 
lietuvių pasirodyTną, sa- Lietuvos varią j^anaikino doma.

.ai:.astis 'Literatūra ir Me- Anglija ar Amerika? Tą O Kur pirmieji lietuviai Į-
.a-■ <24 nr.) nurodė, kad oai >ą atK.-.o i.usijos carė sigijo ir aukštąjį mokslą,

. .'...-7._a su votis nau- paleistu ė Katrė antroji. Vilniaus universitetą ažda-
. i , azi . 7 ii mo- m. -.aiG’ i g - :Jūs Oku- rite, ar ne Karaliaučiuje aT-

• .i. a:...-. ... * * - - .. . ai o v i— ba iVmenkoje?
mo tradicija esanti i • gk. a.-, at.eūlzia iš jų f) kur Donelaičio Metai 
. - mene. Pasak laik- . rų mo.-y tojus: uždrau-buvo sueiliuoti? Argi carinės 

. . - -iia lietuv ių spaudą savo Rusijos okupuotoje Lietuvc-. ozia lietuviu „ _ ___
uvos žemes at- je? O Basanavičius su savo 

ver.tojų ir pirmaisiais raštais ar turėjo 
-uo.-iami šios srities prar-ioeda luetuvos koloni- progą pasirodyti rusų oku- 

. r.ai-specialistai. gir.. .:<i 7ja: . u.-a: nonistai at- puotoje Lietuvoje? O kur 
už'Iima tik jo enttizla.'- ieioziami nuo visų mokesčių buvo spausdinami pirmieji 

. ••/iriai, keramikai, rinių prievolių: Maironio kūriniai? Ar Rusi-
šakų dailininkai. Laik- koriku ramintas gubernato- jos žandarų tvarkomoje Lie-

i darbai atrodo silpnesni rainėmis: Li 
airnj.T.ų. Girdi, Lietuvo. ima iš vieto

raštis nepatenkintas, kad 
oa.'taruoju metu gintaro kū- 
v. .‘ le vis labiau Įsigalėjo 
:r..-.. 'Stacijos (nedideli j>a- 

. -lėliai, peisaželiai». Esą. 
n-a tai dvelkia raie-sčioniš- 

.-: ;rn j. tai tik noras pamėg- 
zioti tapyl.-os paveiksliu- 

Taigi, sakoma, dailirdn- 
. <7 ■ :a nerodą kūry binės pa
žangos...

v aršuvos operetė Vilniuje

.7 - Birželio 27 d. i Lietu-

.. ra ‘ >v a- oei 1') tuks-

. .a-troiemis ouvo atw- 
; i 170 žmonių Varšuvos 

etė- teatro grupė, pirmą
i tą Gesinti Sovietų S-je,

okiųmotuose kraštuose.; „
enirdnkai buvo iškilmin- -’-ai Ga *A
ii sutikti ir vis pabrėžta" /•e'° nal 

I O' ir Sovietų Sąjungos
;tų flraugystė. Vilniaus 
jos-ba’eto teatre svečiai

»rodė tiis spektaklius, ša- 
1 K. Milloekerio operetės ; rašo 
studentas elgeta** ir Offen- juostų

tuvoje.
tar. :ų Lietuvi.'; gyventojų Kas nežino, kaip carinė 
istrt r . . sodybų Sibi- Rusija vargino, kalino Lie-

........... IJetuvos veikė- tuvą? I Tik maskviniu komu-
jus ka.uta, o kovotojus už rrizmu persunktas protas ši- 

t. - .--••/ę Kalinau-ką to neišmano ir bijosi Į tą 
ir A. Mac i i. 7 sai pa- praeiti olai.iau net pažvelg-
korė \ ilniaje, Lukiškio aikš- ti-
teje. .<u:i uabar pavadinta Maskvos imperialistai ir 

.. ... . > aikšte; lietuvių kai- dabartiniai diktatoriai nera- 
. . .1 i' valstybės li pakęsti tokių parlamenta-

žlų: pradėta rinių valstybių kaip Anglija 
apskričių miestuose ir JA V, kur jolitinės lai - 

:>:• a ve.-lavų ceit.ė- ii- ragi- visiems jų gyventojams yra
.eam Ketui ;a: pereiti Į pi a- garantuotos: kur laisvas sa- 
rosiavija: tik pravoslavai kyląs ir spausdintas žodis 
galėjo gauti tarnybas ir, kas galioja; kur tiek carinės.

________ tiek sovietinės despotijos
priešai ir kovotojai už laisvę 

r

IŠLAISVINTI PRIEŠ A' NORĄ

5.. : Kan. dr. >Urtin Lather king (kairėj) ir
kcn. iv.'yr. D. Abcnatky (dešiaėj). kurie Albany. 
< i_ r.cTeš-li sumokėti piniginę pabaudą arba kalėti ož 

defnv-.-iravBBą be leidimo. Jie atsisakė mokėti 
f . «!• i-j ir ->dėl bus©-uimli. !>et nežinoma.-- asmuo su- 
p. . 2 ; •175 ir jie iš kalėjimo palei-1L

meni stalininiais, vad. asme- 
nvbės kulto iaisais. Tieso
je** < 134 nr. > rašydamas, 
prokuroras V. Ga.::.a.tis nu
rodė—anuo Laikoturp.u pio- 
kuiorinė priežiūia buvo su- 

i menkinta, o pats dienraštis 
}savo vedamajame i .77 nr.> 
'pastebėjo, kad Bertos lai
kais Uigi L 77 m. i prekura- 

1 tūlos vaidmuo ne tik :.-uvęs 
susiaurintas, bet buvęs i*»- 

1 galėjęs ir sauvaliavimas, be
teisiškumas. G i. g i. nukentė
ję žmonės buvę reabilituoti
G-E. L

O dabai', pasirodė, proku-
ratūros uŽGa v.i.iai ypatingai 
pagausėjo, nes. p>z., Lietu
voje (ii' visu. .-.i.u: sovieti
nio režimo kraštuose) ypa
tingai padiJė^us nuosavy
bės grof.stymui syekuliaci- 
jai h' kyšininkavimui, tie or
ganai turi daug darbo.

Nuakaltimai aiškiai kyla, 
bet štai "Tiesa” išaiškino, 
kad Sovietijoj nusikalsta
mumas neturįs šaknų, nes e- 
santi likviduota privati nuo
savybė, žmogaus išnaudoji
mas, skurdas... O jei nusikal- 

Įtimai ky la, tai reikia ieškoti 
atpirkimo ozic, ir čia jis 
greitai surandamas — anot 
’ Tiesos**, juk ne paslaptis, 

į kad praeities atgyvenos yra 
gajos...** Tai J, dėl tos pra-

------------ leities ir atsiradę tiek daug
< Elta) Ryšium su Lietuvo- skirstymo planavimas, pa-: valstybinio turto giobstylo- 
Mor.-iu Akademijos is- skirstymas, atsiskaitymas— jų. chuliganų, žuoiuų, kvs.- 

. Atu leidiniu *20 metų Ta- priklauso tik nuo Maskvos, ninku, prievartautojų, spe- 
r oų Lietuvos liaudies ū- Skaičiavimo mašinos, ra- kuliantų, girtuoklių, parazi- 

-anie ji plačiau atsflie- dijo Įrengimų gaminių dau- tų ir veltėdžių. Prokuroras 
r Koelne iebižiamas Wehr guma patenka i Įvairias so- V. Galinaitis dar atkreipė 

oiulctenis 124-2-5 nr.). -Jis vietines respublikas, ir čia dėmesį ir: didėjančius jau- 
nurodė, kad. kaip jau Įpras- vėl žymų vaidmenį vaidina nimo nusikaltimus — jau
ta. ,-unku pasinaudoti pa- kariniai užsakymai. nuoliai. girdi, pažeidžia vie-

. /.ai." ūuomv.umis, nes Paslaptingoji Įmonė N 555 tvar.-tą. suskiu:ia su
Biuletenis kreipia dėmėsi, prokuratūros organais. Xu- 

kad būdingas ir ginklavimo- rodomi ii ■ ,zdžiai: \ ii-

Lietuvos pramonė Sovietų 
karo reikalams

.ai rri ;k.'iini:ikai dau-
v.aU'ia naudoja tik procen. 
tinus, o r.e aosoliutinius si reikalams dirbančiu imo- niath? moksleiviai Zablockis,
- .-ii :TTi;.rii< TaS-iaii ir ^iain1 i- ------- ix.^» iieveljevas. Rybakovas ir ki-
pažvelgus Į visus duomenis, Vilniaus užmiesčių esąs fab- 11 nuo smulkių vagysčių bu- 

. .atyt:. kad Maskva prievar- nkas. neturįs jokio pavadini- ^a^ubaus nu-
tos pnemonemis siekia vis mo nepažymėtas telefono slkat«rao. i le mokiniai įsti- 
labiau supramoninti Lietu- knygoje. Net ir praeiviai dienomis be priežiū
ros ūki. "augiausia dėmesio vengia prie jo prisiartinti.
r .: :a. a i metalo apiiirbi- Vilniaus gyventojas nieko

ros. esą. bastėsi po miestą.
Žinoma, tikrųjų nusikal- 

amonę—šioji r.eaoejo- apje Įmonę nežino, ir tik kilimo priežasčių nei
tirai turi didelės reikšmės Rurfe‘ tikėUniai Gajinaiti^nei Tiesa”nenu-

į sinktavimosi pramo- t įmonė vadinama r?do.11' to neįmanoma iš jų
nei. Je: piagal paskelbtus -Xr. 555- vienas iš techni- uketls* nes -1 kaltina-

kaitų, tai mašinų ir metalo 
a esc tas padi-

I - r - ift 26 kar
tu'. 1956 m. 21.1% visųpra-Į

lyse.
Būdinga tik tai, kad ne

paisant išpūsto teisingumo 
organu aparato, vis dažniau

tai sovietinis ginklavimosi 
fabrikas, sovietinėms kari
nėms Įstaigoms gaminąs ra-

. - , T - . - . dijo, radaro Įrengimus, jų , . . -.i;,inmkų Lietnvoje Pagaminti įren2imai Ue,P‘a"«“ su paramos pra-
" ar metalo ap-|ne Ui knlo >r«.i; vuuomenę. Pvį,pro.

‘^moneje. tikdami specialių karinių ‘“.ataros taknunkais jau
eksjiertų ir pažvmimi raidė- '7a 'a(L . \*'a7!nvnJnKa’ 

"VP*‘. Gaminiai dau- (haugounmKai ir vad. drau-

G.roimo
šo's ietį e i ginklavimosi 

pran • n i .-santi žvmiai pa- 
J<un ta 7 I> gamykla *’Žal- 
-I I- ' 7 :::du;ė. Per keletą 
metų keieriopeu padidinta 

ii t . binu imonėie 
"P<
k'r

mis

< -. i .iute kon-
:an>5 nuvežė ,i,> žraii susirast, prieglaudą jei

ūvižkae nacionali- Ir U.ek- Arr:g'
įjuKiė I‘W, tiek-JAV carines Ru- 

ii.:..:, ža. v- menininkė S,JOS IK'^kiojann lietuviai 
Elena Labra

v a 11 ų 
nes i

1 i

’Taryžiaus gyveni-1 ar« - a indui u trečia prancū 
'■*, dar pastatyta lenko įA;i- 
’ęntochovskio operetė—

Garlaivis Undinė" (I’an- 
a vvodnaj, vaizduojanti A-

‘ •-'* kaip ^alėJ° laksvai Įsikurti ir 
. • .J*‘„ lietuviu tautos kultūrą ugriy-

. 4 cte.ez ų .j jr Vincas Kapsukas 
-•-.u.-! negi-ui, vienojeir ktoje tų šalių tu

rėjo {uogą spaudoje pasi
reikšti. jau nekalbant apie 

Ko’ .nes šlovės vakaras tūkstančius kitų lietuvių. 
r’TI a‘- II - d. rašo. ' Pakartotinai maskoliams 

ka7 f . ; L..as buvo lieL n«siseka, kai jie nori Lietu-
: - j 2 G. 7 7:7u ••. karininkų V0Je Įsikurti. IJetuvos išeivi-
i.a. . a a - teatro salėje. Ja viešumon iškelia visas 

; ra avimo” iš fa. Lietuvos okupantų vykdo- 
7- i: amu” 18 metu mas žiaurybes lietuvių tautą

. pp a ‘z Buvę atj naikinant. Todėl maskvimai 
v;.-k i m kovu dalyvių iš ki- rl^P<>tai siundo^ šuniukus 

Maskvoje buvo surengtas ų '• 'ivtijos .lėtų. prieš demokratiškai
. možius, kuri komunistai - i • • -darkančias JAV ir Angliją.

; . • acma ' Pasauliniu kontrresu . s O tie suniukai, anot un-
ž visuotini nusiginklavimą laimėjusieji co Kudirkos, dėl gardesnio
\7ką“. Lietuvos deiesracL ■ uotojai apdova.. šaukšto nesiliauja loti prieš

.;a:ė ’’nusipelniusi ar.is- n°L ”Gaiūės raštais“. ‘savo tautos išeiviją ir tas

Stims
:onas

rra

•’«• gyvenusios milio- 
rės-lenkės nuotykius -u- 

- i Iz-nkija. bu spek
takliai surengti ir Kauno 
- ' ■’ to halėje.

c svarios taikos kermošiui

giausia nakties metu pakrau- tej- ” a- besti ir ki-
nami ir išgabenami j Sovie- 'a.naUJO t ~ pioce-
tijos gilumą. Isai ;Ia,u «’ įmonėse,

statybose, kolchozuose irJmonė taip slepiama, kad 
net kaimynystėje gyventojai 
nežino, kada atvyksta darbi-

va: • ir elektrotechni 
.inių fabrike "Elfą”

\ i' < ši* - Įmonės daugumo-j - , - , .....
. . i •gt klavimosi reika- ^"ka>: ”7 k.u.r ‘!e

Net ir į valgyklą darbininkai 
.. I patenka pro požemini tune 

IĮ. Pagal gautus duomenį.Metalo apdiri imo—maši
nų : ramunės .-kalinimas bū- 
ci::ga- 'a: ir tuo požiūriu, 
kad įmonėms neturint žalia
vų pačiame krašte, jos turi 
būti atgabenamos iš tolimų 
Sovietų Sąjungos sričių. Tai 
ypatų.rad turi pabranginti 
gamybo< savikainos kaštus, 
tačiau sovietiniams planuo
toja:.,' tai rūpesčio nekelia.

Jokia paslaptis. kad_žy- NUSIKALTIMAI "ROJUJ“

sovenezuose. Prokuratūros 
organai siekia, kad vis didė
tų jos ryšiai su visuomeninė
mis organizacijomis, ir lau-

veikiančios I

apie 10-20 < darbininku— v-,,.-r n , • ,t . . • - • • y .a.. KUKn-Uio.' ?\i•• .••la.’Si.us ben-vietos gyventojai, o visi kiti ziluj. . . . .
.} toje Nr ooo įmonėje dirban-7.n:. T......... 1C.
1 tieii tai rusai ir kitu Sovieti ’ *• H ‘ tauu’ ’)roLtieji tai ra. ai ir hitų ietį sąjungų n kom jaunimo or-

jos tautvbių atstovai. Jei lie. „on,-,.,, -a, .; - . . ganizacijo.-. nitais žodžiais.tuvis non i šią įmonę patek-; ’
ti iis nenanrastai kraonš- nj'lAa‘h,nal a susidoro- .JJ*., nePaPra5lai Kruop. Jlnias ?u nusikaltėliais ir iu ca. tikrinamas saugumo or- veiksmai. ja(] «
ganų .r partinių pareigūnų. , nomu teif^umo organini, 

i ir tūkstančiai gyventojų pa- 
; verčiami tų organų talki
ninkais, skundėjais, šnipais.

• m i Lietuvoje ______
batr.' f. .- gaminių dalis pa-i (Elta) Rai pro.
.en ta į !’auą Sovietų Sąjun-1 xuratūra minėjo savo ikūri-i 
ą, i ra*.-litinius kraštus ir 4(Kflia. mptin * tipVl'

tik dalis į kitus užsienio 
kraštus. Visas prekių pa-

va’'p b( '. kuriose toji išeivi
ja Įsikūrė, prieš tuos, kurie
nepamirš 
vergtos

mo 40-sias metines, tiek 
maskvinėje, tiek Lietuvos 
spaudoje pasirodė straips
nių. keliančių prokuratūros 
uždavinius, šalia jų »usira-

gavome naują 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliškas žo

dynas, paruošė Vilius Pete-
pinta nusikaltimų skaičiaus ~ , ...
didėjimu ir atkkreintas dė- ralUS> ouslaP”‘'. kainan Maskoliuos pa- didėjimu ir atkkreiptas dė- _ 

tėvų žemės likimo, mesys i prokuratūros vaid- V doleriai.
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— Nu, Maiki, pereitą sykį sytas konstitucijon. Ir tuo 
tu man prižadėjai išvirozyt, nutarimu pasiremdamas, šio-

VOKIETIJA

Juozas Stilsonas
1891 1962
—
A. JENKINS

(Tęsinys)
LSS istoriniai bruožai riauti už kapitalistinę A-
lietuvių Socialistų Sąjun- kla^‘mas

gos steigiamasis suvaziavi- visai degantis.. 
b „ iš Lietuvos gaunami lais-mas įvy o . gegužes galėjo ateiti,

; irgi nuteikė ~21 d. Newarke, x -
masis sekretorius buvo A. “» . 2*nOnet11^T
Petraitis, antrasis C. A. Her. kar« “. *> .f““"“8-.
manas, treciasis Juozas si.l,'tama’ kad

kurs nuo 1912 m. lkL įlauguina nesvyruodama pa-

Lietuvių jaunimo 
Mainze

(E) 'Minint Vokietijos 
miesto Mainzo 2,000 m. įkū
rimo sukaktį, liepos 3 d.

i Kurfiurstų pilyje Maize įvy
ko platus "susitikimo vaka- 
ras“, dalyvaujant lietuvių, 
austrų, saksų ir pačių Maizo 
gyventojų liaudies meno 
grupėms. Ypatingą pasise
kimą turėjo Vasario 16 gim.

; nazijos lietuvių tautinių šo
kių grupės dalyviai. Maize 
išeinąs Allgem. Zeitung lie
pos 4 d. laidoje paskelbė

i vienintelę lietuvių šokėjų 
l grupės nutrauką ir labai tei
giamai įvertino liet. atliktus 

'sokius, spalvingus tautinius 
įūbus. las pats dienraštis 

, liepos 5 d. paskyrė lietuvių 
jaunimui atskirą straipsnį. 
Patiektas laikraščio atstovo 
pasikalbėjimas su grupės 

i vadove E. Tamošaitiene-Ge- 
dikaite ii- mok. Fr. Skėriu. 
Atpasakota gimnazijos pa
skirtis, jos išlaikymas, fak
tas, kad vienoje vietoje susi
būrus didesniam jaunimo 
skaičiui, įmanoma puoselėti 
tautinius lietuvių papročius.

Apie Joninių papročius 
vokiečių spaudoje

sonas,
1917 metų ėjo centio sekre
toriaus pareigas, o po to dve
jus metus buvo sekretorių 
vertėju.

LSS leido savaitrašti "Ko
vą, ’ Fhiiaueiphijoj, ra. Fir
mas radaktorius ouvo J. O. 
Sirvydas, antras J. Baltrušai
tis, trečias J. B. Smelstorius, 
ketvirtas ir paskutinis K. Vi- 
dikas.

LSS antras suvažiavimas 
įvyko Brooklyne, N. 1., bir
želio 10 d. 1906 m. Dalyvavo 
42 atstovai.

T rečias LLS suvažiavimas 
įvyko balandžio 28 d. 190r. 
metais, \\ aterbury Conn., 
atstovų buvo 36.

Ketvirtas suvažiavimas 
įvyko Fhiladelphijoj 1908 
metais dalyvavo 48 atstovai, 
jų tarpe 8 moterys. Moterų 
tarpe vadovaujanti vaidme- 

vaidino Kačiūtė-Herma- 
nienė.

LSS greitai augo kuopo
mis ir nariais. 1912 metų 
pradžioje LSS jau turėjo 92

, sisakė pakartotinai prieš ka
lą ir i ėmė v įsomis išgalė
mis karo priešininkus tiek 
Internationale, tiek atskiro
se partijose.

Svarbiausiai “karo klau
simas" LSS narių daugumą 
ir nuvedė vėliau bolševizmo 
linkui. į LSS stojo labai; 
daug nau jų žmonių, vis tikė-

AMERIKIETIS DAKTARAS NESTREIKUOJA

Dr. Gerhard Beck iš Jacki^mville, Fla^ šiuo metu at
lieka interno praktiką vaiky ligoninėj Leader mieste, 
(Saskatchewan provincijoj). Jis atvyko į Saskatche- 
wan laikinai, kol tie gydytojai streikuoja, dirbti ligo
ninėj, bet nesiverčia privačia praktika.

mobilizacijos ir fronto. Tų 
žmonių nuotaikos buvo ir 
veik visų LSS narių nuotai
kos karo klausimu. Todėl, 
kai vėliau Amerikos Sociali- į 
stų Partija skilo, LSS atsidū
rė kairiojoj pusėje ir 1919 
m. rugsėjo 28 d. Brooklyno 
suvažiavime dauguma tiek 
jau buvo “tikra” dėl savo 
tolimesnio kelio, kad pasiva
dino “Lietuvių Komunistų 
Sąjunga”. . . .

Mes, kurie tą kelią perėjo
me, šiandieną, žvelgdami 
atgal į savo klaidas ir len
gvą apsisprendimą, supran
tame ant ko suklupome, bet 

kuopas ir apie 1400 narių,* ne taip buvo tada, kada ma- 
1913 metais gegužės 1 die-1 nėme einą teisingu keliu, nes 

NAUJAUSIOS KNYGOS LSS turėjo 141 kuopą ir‘atrodė, kad “revoliucija jau 
--------- nai^us- Bitinio ji ir ant- už kampo” ir tik bereikia

darni kad "su raudonu bilie- Juozas Stilgonas kaip pra_,v. RASTENIS IŠVARĖ — 
JSSS ' kalbininkas lietuvių ir ang- B. GAIDŽIUI

(E) Vokiečių spauda pla
tus parašė Amerikai tokią mis dienomis Vyriausiasis . ė-įai aprašė Joninių iškilmes, 
tonstitueiją, kuri draudžia Teismas uždraudė kalbėti surengtas Vasario 16 gim- 
mokyklose poterius kalbėti. New \ orko mokyklose mal- nazijoje birželio 23 d.. Iškil- Į n;
Taigi dabar aš noriu, kad iš- dą. Bet šitas teismo įsaky-. mes, senus papročius aprašė nj 
virozytum. Tik nemeluok! mas eina dar toliau, negu iMannheimo dienraščiai All- 

— Tokį amendmentą prie New Yorko valstijos mokyk-jgemeine Zeitung, Mannhei- 
konstitucijos suformulavo los. įmer Morgen, Weinheimo ir
James Madison, Kongreso . —Kodėl? | kiti laikraščiai.
narys iš Virginijos, kuris! — Todėl, tėve, kad jis yra Į_____________ _________
1809 metais buvo išrinktas privalomas visoms mokyk-j
šios šalies prezidentu. Bet i loms, kurios yra išlaikomos
tas ne tiek svarbu, tėve. j piliečių mokesčiais. TAUTU KAPINYNAS SI rieji Juozo Stilsono sekreto- kiek jos palaukti o tada vf-
Svarbiau vra žinoti, kodėl i — Betasgirdėjau, Maiki, /AU1Ų KAPINYNAS SI' i.aum ^kvmn i r paiauitu, o urna vi

priedas prie konstituci- kad Bostono škulėse Biblija! BIRO TUNDROJE. H.Taut- m-/ me '505 ProįIenw?.‘.r T
‘ į vaišienės šiurpūs !temPt° etai o° L88-goj me- mo sunkumai išnyks.

nimai iš Sibiro vergijos, buvo sta\“au? organizaci- į pirmas įspėjimas ir nepa- 
134 psl., kaina $1.25. • a^mo ir stiprėjimo me- gįgekimas kairiasparnių bu-

lų kalbomis. Tais metais so
cialistų kandidatas surinko 
dvigubai daugiau balsų, ne
gu prieš ketverius metus ir 
tai gal geriausiai rodo viso 
socialistinio judėjimo greitą 
augimą ir socialistinių vei
kėjų dideles pastangas. Į tą 
darbą ir Juozo Stilsono bu
vo įdėta daug pastangų ir 
pasišventimo.

Kuria seimo židinį
1912 metai Juozo Stilso

no gyvenime ir tuo žymėtini, 
kad tais metais susipažino 
su savo būsima žmona jau
na Natalija Kumėtaite iš Ve
liuonos ir susižiedavo. Pažin
tis įvyko cukraus darbinin
kų streiko metu. Vedybos 
buvo 1913 m. birželio 24 d. 
Juozas ir Natalija sukūrė 
pavyzdingą šeimos židinį irtoK

jos buvo pridėtas.
— Nu, tai išvirozyk kodėl. ’ politikieriai to
— Šito klausimo šaknų, klauso,

tėve, reikia ieškoti net 17-to-1 ~ Turės klausyti, jeigu
jo šimtmečio Anglijoje. Tai kas juos apskųs.
buvo tais laikais, kai Angli-į — O kas čia galėtų juos 
ja atsimetė nuo Romos po- apskųsti? 
i iežiaus ir įsteigė savo vals-i — ^a^ apskųsti vaikų tė- 
tybei reformuotą bažnyčią, vai, kurie tokiai praktikai 
kuri buvo jau daug laisves- nepritaria. Žydai jau kalba, 
nė, negu Romos katalikų kad turėtų būti uždraustas ir 
bažnyčia. Popiežiui ištikimi Kalėdų inscenizavimas, ku- 
kunigai pradėjo prieš tą lis. kasmet čia būna daromas 
bažnyčią kovoti. Ji buvo miesto sode. Įrengia Betle- 
jiems perdaug laisva. Jie jaus tvartą, pristato dirbti- 
matė pasauli, pilną raganų jaučių asilų ir elgetų 
ir velnių, su kuriais galėjo Pne Jėzusėho lopšio. Žydai
kovėti tiktai griežta popiežių sako, kad tai yra priešinga „ . ___
bažnyčia. Kai I KALBOS GRA-
d^Te^nktu'jte^i pinigus religinei pnrpaga’i^{IKA,215 psL, kieti vir-
darė pe anksta, jie persike i 1iri»i žvdai vra nriešin i kaina................$3.50lė Amerikon. Tai buvo vadi- nai> Kunai žydai yra pnesm. -
namieji puritonai. Tas var- SU jie Kristaus nepripažįsta, TŪZŲ KLUBAS, Antano 
da< išvertas iš žodžio "pure“, lr nenori, kad šitokiai paro-| Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kas reiškia gryną, šiuo atve- ^aibūtų vartojami jų mo-( kaina ..................  $3.00.
ju gryną religiją. Jie čia Įsi- kesciai. Yra ir Pilietinių VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 
galėjo kolonijų valdžioje ir L®***! Draugija, kun to- 1

ous SRaitoma ir t tinau, ^ia 
teismo ne-

___  j tai. Sekantieji metai buvo
LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- dar reikšmingesni organiza- 
MERIKOJE, St Michelso- cijai, nes jau 1914 m. gruo- 

no vaizdžiai parašyta šio džio 1 d. LSS turėjo 168
krašto lietuvių istorija, kuopas ir 3,187 narius.
500 puslapių, kaina mink- Tuo laikotaipiu LSS gy- 
štais viršeliais $4.00, o vai svarstė dėjimosi prie A- 
kietais $5.00. merikos Socialistų Partijos

ku.| NEPRIKLAUSOMĄ LIE- klausimą. 1912 metais tas 
TUVĄ STATANT, Rapolo klausimas buvo nutoltas, bet 

Skipičio atsiminimai. 440 prisidėjimas prie bendrosios 
psl., kaina. . .. ^.00 socialistų parti jos buvo ivy-

mL’rVjn a » i kintas tik 1915 metais.VIENIŠI MEDŽIAI, romą

vo tas, kad socialistų vadas 
Eugene V. Debs, kuris mus 
mokė jungti politinę ir eko
nominę kovą, karo metu nu
ėjo į kalėjimą už savo nusi
statymą karo klausimu, bet

AQ ienruvonn rlarnimziT«Z I1XX7VIK7 V^MIVZ U»I IIIVJV
santaikoje, dalindamies sa
vo bendrais vargais, džiaug
smais ir rūpesčiais. Ir šei-

Šių metų balandžio mėne
sį buvo pašalintas ilgametis 
tautininkų laikraščio "Dir
vos“ redaktorius Balys Gai- 
džiūnas. Formaliai jį atleido 
Vilties bendrovės valdyba, 
nes oficialiai Viltis Dirvą 
leidžia, bet kodėl atleido, 
kas to atleidimo yra tikrasis 
kaltininkas, tepaaiškėjo tik 
tada, kai B. Gaidžiūnas lie
pos 13 d. Darbininke pa
skelbė šitokį laišką:

' Birželio 8 d. Dirvos numery 
yra atspaustas J. Č. pasisaky
mas “Ne vietoj pasikarščiuota“. 
Kadangi to pasisakymo įžanga 
yra klaidinanti, prašau atspausti 
šį mano paaiškinimą:

“Iš minėto J. Č. pasisakymo 
atrodo, kad 1962 m. vasario 23 
d. pasirodęs Dirvoje naujas 
skyrius “S varsty mąai ir nuomo
nės* buvo suorganizuotas ir re
daguojamas tuometinės Dirvos 
redakcijos. Bet taip nebuvo. Dėl 
tos priežasties skyriui pasiro-

myninis gyvenimas nebuvo .dant įr įvadinis pranešimas ne
be liūdesio. Pirmas jųjų kū- j kuVO redakcijos pasirašytas. Tą 
dikis Eugenijus Arturas mi- ; skyrių suorganizavo, Tautinės
rė pačioje jaunystėje, vė
liau susilaukė dukters Lilian

pne komunistų nesidėjo, j Mildos, ją užaugino, išmok - 
1926 m. jis vėl buvo kandi-!siino ir džiaugėsi susilaukę 
datas nuo Amerikos sociali- Į malonaus anūkučio Randol-

pradėjo

nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

Prisidėjimas prie bendro
sios Amerikos Socialistų

stų partijos ir surinko arti 
milijono balsų. Toliau turė
jome daugiau ir daugiau nu
sivylimų bolševizmo eilėse 
ir pagaliau turėjome nutrau
kti ryšius su tuo judėjimu,

fo Gedimino.

Sąjungos ir Vilties Draugijoj 
nutarimu ir pavedimu, V. Ras
tenis (tas pats minimas B. K. 
Naujokas, žiūr. Liet. Enc. XXIV 
t. 513 p.) ir J. čiuberkis. Jie tą 
skyrių ir tvarkė. Todėl ir už to 
skyriaus visus rašinius, nuo pat 

' jų pasirodymo, tik tie du asme-
Politinio agitatoriaus or

ganizatoriaus darbas yra 
neramus, jis turi dažnai ke-! dabartinės Vilties Draugi- 
liauti ir kartais namuose yra ■ J08 nariai, ir yra atsakingi, 
tik svečias. Audringas buvo! “Dėl vieno rašinio, kurį buvo 
ir Juozo Stilsono gyvenimas. Į parašęs V. Rastenis ir kuris tu- 
Galima sakyti, kad juo žmo-' rėjo tas pačias tariamas komu- 
gaus gyvenimas yra audrin- nizmo “nepažinimo“ tendencijas.

Partijos kuriam laikui LSS j kui-s iš “revoliucinio proleta- 
augimą kiek sulaikė, bet po1 riato solidarumo” išsigimė 
trumpo laiko ji ir vėl augo; totalitarinę skerdyklą ir as- 
nariais, kūrėsi naujos kuo- ‘ menybės kultą, bet apie tai 
pos ir spalio 25 d. 1917 m. i dar teks vėliau pakalbėti.
LSS turėjo jau 4,403 narius, i 1912 metais Juozas Stil- 
Bet tuo metu LSS augimas , sonas įsitraukė visomis jėgo- 
jau turėjo kiek dirbtinį ir, mis į LSS veiklą ir kovas, 
karo sąlygų iššauktą pobū- j Kartu ir į Amerikos socialiai: imtii-itd iau ! stirti iiwl£iima

me vienas iš turtingiausių
prieš kiekvieną jauną ateivį! pastangomis Lietuvių Sočia, i , nemažai žmonių, ku- 
stovėjo klausimas—eiti ka-jlistų Sąjunga smarkiai augo ne furtaose paskendę gyve- 
riauti ar bandyti išsisukti ir darėsi vis populiaresnė na: kas juos žino ir daž-

darbininkiškos išeivijos tar- nai.k° tokie verti. Kas ir iš 
pe. Jau minėjau, kad 1912 milijonų, vis vien j kapus ne- 
metai Amerikoje buvo nepa-! smeša> kaip svetimoms i an- 
prastai gausūs streikais ir koms prigelstint atėjo Į šį 

Devintame LSS ypač tekstilės pramonėje.; PasaulL taip svetimoms ran- 
LSS ir jos sekretorius Juo-'k.oms P’gelbstint išeina iš 
zas Stilsonas, kaip ir žymu- sl° Pa>auko- O gyvenime 
sis Amerikos socialistų va- 'į turtu<\,ls 5 gausus snū
das E. Debs, skaitė, kad so-1 ****. daugiau su-
cialistai turi įsitraukti į dar- y?.rt?^a' , ^aiP J gyvenimą 
bininkų ekonomines kovas,
nesitenkinti vien politine 
kova. Tuo žvilgsniu ir lietu
viai socialistai buvo linkę

i- kiems dalvkams priešinga., ~ Koyyn aGngartyte, 13, dj. Tuo meiu Amerika jau.stinj judėjimą, žinoma, ne 
lėkti įstatymus, . , novelių, 204 psl., kaina (buvo įsitraukusi i karą ir tik jo, bet žymia dalimi jotraukdami i įu^ saVo mal-;Yra daug žymiųžmoniųple

das ir visokius laisvės suvar- kune džiaugiasi ir ploja,
žymus. Jų įvestas “mėlynojo 
dangaus Įstatymas“ (Blue 
Lavv) draudžia šventadie-

$2.00.
kad šalies teismas uždraudė'LIETUVIŲ IŠEIVIJA A
laužyt konstituciją.

— Tegul jie nesidžiaugia
niais visokius pasilinksmi- ir neploja, Maiki, ba prezi- 
nimus, biznį ir darbą. Visi dentas dar gali tą teismo nu
turėjo eiti bažnyčion. Savo-tarimą atmesti.
puritanizmą jie pavertė ofi-' 
daliąja kolonijų religija ir 
pradėjo deginti ant laužų
’Tasranas“,

— Ne,

MERI KO JE, parašė Stasys 
Michelsonas, 500 pusla
pių, gausiai iliustruota, 
kaina minkštais viršeliais 
$4.00, kietais .... $5.00.

. • . i.1*'6’ Į’.rez,<įntas;RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
netun tokios galios. Paga-|ATSIM1N1MA] 
liau, ir jis pntare teLsmo; Liūdžius, 246 pusią-

kaltindami tas sprendimui ir pasakė, kad

- — — — — J — .
nuo karo prievolės. Lietuvių 
socialistų eilėse "karo klau
simas“ jau buvo svarstomas 
kelinti metai ir vis griežtes
nėj formoj
suvažiavime 1915 m., ne be 
V. Kapsuko pasidarbavimo, 
jau priimamas nutarimas

gesnis, tuo jis yra turtinges
nis. Juozas pertekliuje nie-

aš pareiškiau griežtą protestą, 
spausdinti atsisakiau ir jį perda-

kada negyveno, bet ir dide-l'iau Vilties Draugijos valdybai, 
lių nedateklių nekentė, jo Tuo pačiu metu Įvyko ir mano iš 
gyvenimas buvo bene vienas Dirvos atleidimas, bet rašinys 
iš audringiausių ir ta pras- Dirvoje nebepasirodė."

Iš to laiško aišku, kad 
Gaidžiūnas redaktoriaus kė
dės neteko dėl to, kad neįti
ko buvusiam Smetonos par
tijos generaliniam sekreto
riui V. Rasteniui, nors ir B. 
Gaidžiūnas yra tos partijos 
žymus asmuo.

moteris bendradarbiaujant 
su velniu. Bet kai kolonijos 
atsikratė nuo Anglijos ir su
darė nepriklausomą Jungti
nių Valstijų respubliką, rei
kėjo naujai valstybei para
šyti konstituciją. Tačiau 
žmonės iš patyrimo jau ži
nojo, kad puritonų bažny
čios diktatūra yra didelis

S uism^kra ! "“• kaina..........«•«>• a^e S^-iaiistu Intemacioną.
— Ale pasakyk, MaikiJATSIMINIMAIAPIEJUO- 

kas čia blogo, kad mokykloj ĮZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet- 
pamokina vaikus poterių?, ronėlė Liūdžiuvienė, 88
Jau ir dabar tie vaikai iš
tvirkę, daužo langus ir lem
pas. o kas iš jų bus, kai ne
mokins jų poteriu? Aš bijo
siu ir ant stryto išeiti.

— Tėvas pripažįsti, kad

, psl. kaina............. $1.00
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadvray,

pavojus laisvei. Todėl, kad J vaikai dabar išdykę; bet da-;
nuo to pavojaus būtų galima j bar jie poterius kalba. Ir po- l ėtų būti dar ir bizūnas. Rei- 
ansisaugoti, buvo nutarta■ teriauja ir vistiek išdykę.;ketų bizūno ir tau, Maiki, 
bažnvčia atskirti nuo valsty- j Reiškia, poteriai nieko ne- kad žinotum, kaip savo tėvą 
bes ir mokyklą nuo bažny-' gelbsti. ; pavožoti, ir poterių nekriti-; vius iš
čios. Tas nutarimas yra įra- — Maiki, prie poterių tu- kilotum. • 1 tiems

lo krize ir smerkiamos parti 
jos. kurios pasisakė už savo 
krašto gvnimą. Toliau tas 
klausimas vis plačiau disku
tuojamas ir ^merkimas viso
kių “socialpatriotų” ir kito
kiais vardais vadinamų sa
vo šalių u'vnėių darosi įpras
tas dalvkas. Prieš karą, jei 

’ kas dar atsimena, pasisakė
ir Amerikos Socialistų Par
tija. 0 kai Amerika įsitrau
kė i kara ir prieš jaunus atei

JUOZAS STALINAS 

Šiandien, kada prieš 8

žiurėjo Juozas Stilsonas ir 
turtų nesivaikė. Jei būtų šie- Į j 
kęs turtų, būtų pasirinkęs
kitą gyvenimo kelią, 

sekti Dėbso rodomu keliu ir (Bus daugiau)
todėl darbininkų kovose už
geresni būvį stengėsi daly
vauti.

1912 m. buvo ir rinkimų 
metai. Socialistų partija vėl 
išstatė E. Dėbso kandidatū
rą prezidento vietai. Rinki

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci
ja prašo mielųjų skalytojo, 
kurie keičia adresą, pra>

pkilo klausimas pa-; minė kova buvo labai gyva, 1 naująjį 
traukti į karą ir ka- j°jc veikliai dalyvauja ir miršti parašyti

adresą neuž-
«r »enąj|.

metus miręs Juozas Stali 
pačių komunistų 
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la
bai įdomu paskaityti Kelei
vio prieš 15 metų išleistą 
knygelę —

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBAININ- 
KAS PASIDARĖ RU

SUOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai.

Įsigykite tą knygutę!

*



KELEIVIS, SO. BOSTONPuslapis šeštas

STEPONAS KAIRYS

Iš kūdikystės atsiminimi)
SULAUKĘS ŽIEMOS, LAUKSIU PAVASARIO 

Pavasaris

(Tęsinys)
Va, ir Užgavėnės. Paskutinę prieš gavėnią dieną 

visi sočiai ir riebiai pavalgo. Mama ir mums ant stalo 
padeda namie darytų dešrų, papiausto mėsos, duoda sočiai 
baltytų kruopų ir baltytų makaronų. Ryt jau sausas pas
ninkas, jau gavėnia, pasninkas iki pat \ elykų. \ isos 
septynios savaitės. Šiandien, kaip sako suaugę, per naktį 
Lašinskasbus mestas per žardą, ir ryt iš patuštėjusio kluo
no ateis Kanapinskas. Kanapinskas bus ir mums. vaikams.

Ir kai mama kiek vėliau man pasiūlė ir per gavėnią 
valgyti su pienu, užsigavau ir vyriškai sausai išpasninka
vau visą gavėnią.

Užgavėnės buvo mums ir kuo kitu atžymėtos. Mūsų 
gerasis Antanas, pasakorius, ant užšalusios prie kluono 
balos Įrengė karuselę. Prakirtęs balos ledą, ant baslio 
užmovė vežimo ratą, prie rato pririšo ilgą kaili, o prie jos 
galo rogutes ir, prakirtęs lede kojoms atsiremti duobeles, 
pradėjo karti su rogutėmis sukti. Kai mudu su Benadute 
susėdome i rogutes, ir Antanui pradėjus karti sukti, pro 
mūsų ausis tik vėjas švilpė. Buvo neapsakomas malonu
mas, kol atsirišusios rogutės kaip šautos išlėkė iš balos 
Į sniego gilų pusnį. Po to dar gavome pasivažinėti jau 
arkliu pakinkytu važiu su varpeliu. Geram žiemos kely 
geru arkliu važiuoti taip pat buvo neužmiištamas malo
numas. O i mūsų važi buvo pakinkyta trijų žiemų kume
laitė, karšta ir greita, lenktynių ėjusi su vėju.

* * *
Štai ir Velykos. Visi ruošiamės gavėnios pakamuoti, 

tinkamai jas sutikti. Brolis Jonas ruošia "cukrinį“, kai 
eis Velykoms i kaimą kiaušinių mušti. Mes visi kiti ruo
šiamės kiaušinius dažyti, renkame svogūnų lukštus indai 
dažyti, daržinėje renkame šieno pakratas žaliai dažyti, o 
kai užsuko žydas ir turėjo dažų, mamos prašome ju nu
pirkit Tai Velykų dieną mūsų stalą puošia visas dubenis Į 
gražiai nudažytų kiaušinių. Tėvelis parenka iš jų gražiau
sią ir man duoda. Mamytė paduoda man jau seniai pa
ruoštus Velykoms ilgus baltus drobinius marškinėlius ir.
juos apvilkus, sujuosia margai austa juostele. Aš jau pasi
ruošęs sutikti grįžtančius iš bažnyčios. Tėtės kiaušini de
du į antį-ir jį užmirštu. Dar tuomet neturėjau kelnių. Ne
beatsimenu, kam man prireikė palaisvinti juostą. Mano 
kiaušinis tekštelėjo žemėn ir sudužo. Tas įvyko taip ūmai, 
o tėtės duotas kiaušinis buvo toks neatstojamai gražus, 
kad nebesusivaldžiau ir papliupau ašaromis. Tėvelis pa
skubėjo duoti kitą, bet tas jau nebuvo toks gražus, kaip 
pirmasis, kuris tebestovi mano akyse ir dabar, po tiek 
daug dešimčių metų.

Po linksmai praleistų Velykų, rodos, dar kiek palau
kus, su manim įvyko tai, kas man turėjo nepaprastos 
reikšmės, kas mūsuose ne taip labai buvo pastebėta, ką 
aš tik dabar galiu tinkamai įvertinti—aš išmokau skai
tyti ir dargi iš lenkų elementoriaus, kai nei mano tėveliai, 
nei aš, nei mano sesutė Antosė, man buvusi to reikalo 
profesorė, lenkiškai nemokėjome nei vieno žodžio.

Man buvo staigmena, kai kurią dieną mamelė, atsi
traukdama nuo ratelio, paklojo prieš mane elementorių 
ir seselei Antosei įsakė: pamokink.

Man reikalas buvo visai naujas, ir dar nesuvokiau, 
kaip jį turiu vertinti. Bet Antosė jau sėdėjo greta manęs, 
ir, daug negalvojant, reikėjo pradėti. Pradžiai buvo rei- | 
kalinga "discipulka“ raidėms rodyti. Kieme suradau žą-: 
sies didesnę plunksną, nuplėšiau ir jau turėjau "discipul- 
ką.“ Buvau susikaupęs, supratęs reikalo svarbą ir visiš
kai Antosei paklusnus. Pradėjo mane mokyti didžiųjų 
raidžių, kaip jos vadinasi ir kaip rašte ženklinamos.

Dabar jau nemokėsiu atkurti, kaip tos man teikiamos 
žinios klostėsi mano galvoje. Atrodo, nesudariau savo 
mokytojai jokio vargo, ir iš eilės priėjome prie raidžių 
jungimo, prie slebezavimo, kiek vėliau prie žodžių iš 
laidžių dėstymo ir jų turinio. Teatsimenu, kad žodžius 
slebezuojant, Antosės vadovaujamas, iš tam tikros ele
mentoriaus vietos pradėjau sparčiai pirmyn varytis, kad 
mano mokytoja nebegalėjo mane sekti. Pirmieji skaitymo 
sunkumai, atrodo, jau buvo greitai nugalėti, ir iš elemen
toriaus netrukus galėjau paskaityti pirmąji sakinį: ”Rano 
wstawszy mow: niecb będzie pochvvalony Jėzus Christus.“ 
Perskaityti perskaičiau, bet suprasti nieko nesupratau. 
Vėliau, taip pat Antosės vadovvbėje, pradėjau skaityti 
lietuvių maldaknygę. Čia bent viskas buvo suprantama.

Mano tolimesnis mokslas laikinai "prie ratelio“ pa-t 
sibaigė ir vėliau nuėjo savais, anam mūsų tautos laiko
tarpiui būdingais, keliais. Bet apie tai kiek vėliau. Labai 

• daug duočiau, jei galėčiau dabar pamatyti tą mano ele
mentorių. Iš to, kaip jame atrodė pirmutinis didžiųjų rai- i

ŠĖMAI LAI ETAS SUSITIKIMAS

Nemažai pašauktu atsargos karių grąžinti namo. čia 
matome vieną jūrininką ir jo sužadėtinę, po laivo Al- 
bert T. Harris grįžimo i New Yorko uostą. Tas jūri
ninkas yra vienas iš 600. kurie paleisti namo. . .

B. Rutkunas

ŪKANOS

Sutemos. Viesulas. Ūkanos — 
Tirštos, pakibusios —
Šliaužia, palangėmis sukinąs, 
Viešnios vėlybosios.
Glastosi, šmėklomis gūžiasi, 
Lenda pro čiukurą.
Vėlei, pakilę su ūžesiu,
Juokiasi sūkuriu.
Skausmo pritvinkusios, sunkios 
Kryžkelėm buriasi —
Sielon nenuoramos sunkiasi, 
Niūkso paniurusios.
Sutemos. Viesulas. Ūkanos — 
Tirštos, pakibusios —
Šliaužia, palangėmis sukinąs, 
Viešnios vėlybosios.

TĖTĖ

Tėtė... Kaip keistai skamba tas žodis, 
Apdainuotas poetų eilių.
Dar taip neseniai, man atrodo,
Aš ėjau su Tavim takeliu.
Tu laikei mano mažą rankutę.
Gera buvo, žaliavo laukai.
Nebaisus buvo vejas, nors pūtė,
Nes šalia Tu juk, tėte, buvai.
Ėjau sodžium, mums lenkėsi gėlės. 
Dangus grynas... Jame vyturys.
Degė saulė languos žiburėliais...
Mūs namelio atvėrėm duris.
Gal tai buvo tik sapnas žavingas?
Ligi šiolei atspėt negaliu.
Bet nejaugi ta laimė pradingo?
Ne! Dar eisim abu takeliu.
Tėtė... Kaip keistai skamba tas žodis, 
Apdainuotas poetų eilių,
O dar taip neseniai, man atrodo,
Su tėte aš ėjau takeliu...

P.S. šį eilėraštį iš Lietuvos atsiuntė mergaitė, 
kurios tėvelis karo audros nublokštas už Lietuvos 
ribų. .........................

kaip man mokslas sekėsi.
Mano šeimoje tuo metu mokslo padėtis buvo tokia.

Tėvelis išmoko skaityti iš lietuvių maldaknygės dar būda
mas mažas, mamytė skaitė jau tekėdama ir išmokino lie
tuviškai skaityti paaugančius vaikus—du mano brolius— !
Antaną ir Joną ir vyresniąją seserį Antosę. Nei vienas jų I ™e Pu ?aiklt nenamulėkime 
nebuvo raštingi. Pirmieji raštingieji mūsų šeimoje atsi
rado, kai tėvelis mano vvresnius brolius, vėliau ir mane 
pasiuntė į Kurklių pradžios mokyklą. Jaunesniąją sesutę 
Benediktą išmokiau rašyti jau aš, būdamas gimnazistas.
Tėveliai ir mirė neraštingi.

Kai linksmai praleidome Velykas, pavasaris, atrodė, 
pradėjo ypatingai skubėti. Viskas sužaliavo, daug kas 
pražydo. Atskrido gandrai ir, apžiūrėję senąjį lizdą 
beržo viršūnėje, pačiame mūsų kieme, pradėjo jį tvarkyti 
ir naujai krauti, ruošdami kurti naują šeimą. Miške suku
kavo gegutė, pievose atsiliepė pempė, paupėje prašneko 
lakštingala ir nerimo čiulbėjusi iki vėlyvo vakaro.

(Bus daugiau)

džių puslapis, "discipulkos“ išbadytas, būtų galima spėti, dar labiau išdžiūsta, išdžiū

Nr 30, Liepos 25, 19G2

BRANGUS BUČKISTAIP KOVOJO 
SU SUVEDŽIOTOJOMIS

A. KAŠUBIENĖS
LAIMĖJIMAIĮ

-------- I --------- > Anglijos teismas nubaudė
Vis plačiau garsėja New' Kad moterys nesuvedžio- $42 bauda policininką, ku- 

Yorke gyvenanti jauna dai-įtų vyrų visokiomis pagalbi- ris traukiny, pasinaudojęs 
lininkė Aleksandra Fle- nėmis priemonėmis, Angli- tunelio tamsa, pabučiavo 
džinskaitė-Kašubienė. Ji iki joje 17-jame amžiuje veikė greta sėdinčią moterį, ši to- 
šiol kūrė keramikos kuri-i šitoks potvarkis: kiu policininko elgesiu ne-
nius, bet dabar perėjo į mo- "Kiekviena moteris, kokio buvo patenkinta ir jį viešu- 
zaiką, savo darbams pasi-: amžiaus, padėties ir užsiė-' moli iškėlė. Pasirodo, kad ir 
rinkdama medžiaga nestik- mimo bebūtų, vis viena ne- ta moteris buvusi Londono 
lą, bet įvairių spalvų akme- tekėjusi, tekėjusi ar našlė, policininkė.
nukus, skaldytą marmurą ir kuri suvilioja vyrą iš Jo Di- 
kt. dvbes tarnybos kvepalų, vei- NESąMONINGA 

(to (ičizu, Ritu kosmetikosJos darbais labai domisi
amerikiečiai. Ji jau gavo už- priemonių pagalba, arba ne
sakomą Trentone, N’.Y., sta. įjodama dirbtinius dantis^ 
tomam bankui sukurti 90 dirbtinius plaukus, korsetus Psichologu kongrese N’e\v

mozaiką (sienoje). I mus kerėtojoms, ir jų san-
Neseniai dailininkė baigė tuoka yra niekinė, paskel-

sukurti North Branfonle,
Conn., amerikiečių bažny
čioje 320 ketvirtainių pėdų 
erdvėje stovinčią altoriaus

Dr. Kelly atsisėdo gatvės 
biama nebuvusi.“ kampe, atkišo praeiviams

šiandien tos rūšies įsUty- rank^: kuri°j buvo skr>’- 
mai jau nebėra tokie griežti, bele, ir po valandos jau tu-

----------------------------- I įėjo suaukotų $20. Ir nė vie-
sieną, ant kurios kabės jos NEVEŠI, KOL NEMOKĖSI nas iš aukotojų neatkreipė
vyro skulptoriaus Vytauto 
Kašubos darbo bronzinis 
Nukryžiuotasis, Kryžiaus ke-j 
liai ir dvi riešuto medžio fi
gūros. Fordo fondas pasiū
lė dailininkei susukti kultū
rinį filmą apie mozaiką.

RAŠYTI j dėmesio į ant dr. Kelly kak-
-------- j lo pakabintą parašą: ”Aš

Sumatros salos (Indone-! pats banke turiu stambią 
zijoj) gyventojų giminių va- sąskaitą ir jūsų aukos nerei 
dai, kovodami su neraštin
gumu, paskelbė potvarkį:
"Kas nemoka skaityti ir ra
šyti, tas negali vesti. Jam

kalingas. Jei vis dėlto jūs pi
nigą į skrybėlę metate, be 
abejonės, esate visiškas be
protis.“A. Kašubienė baigė šiau- , » . — ... . , .

lių gimnazija. mokėsi Kauno taiP Pat baudžiama ir kino- 
Taikomosios Dailės Institu- teatrą ,ankytl-“ 1
te ir Vilniaus Meno Akade-į
mijoj. Jos motina Aleksand-j 
ra, buvusi Zubovaitė, iš jau- 

įnų dienų suaugo su lietuviais 
ir vėliau įsijungė i Šiaulių 
lietuvių visuomeninį gyve
nimą. Jos tėvas .Jonas Fle- 
džinskis, žymus kooperati
ninkas, pavyzdingas žemės 

, ūkio tvarkytojas, veikęs į- 
vairiose žemės ūkio organi
zacijose ir kt., šiandien jau 
bežengiąs prie savo gyveni
mo 80-jo kryželio, gyvena 
savo gimtojoj Skaudvilėj.
Tėvų aukšta kultūra ir jaut
rios sielos paskatino ir vai
kus prie meno: dailininkės 

' Kašubienės brolis -Jurgis y- 
ra žymus smuikininkas. I ie- 
tuvos styginio kvarteto na
rys. O tas kvartetas visoje 
Sovietijoje yra pirmosiose 
gretose.

Sėkmės Aleksandrai jos 
naujoje darbo srityje.

J. V.

Tvlinėios bėdos neerzink.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

SAUGOKIMĖS SAULĖS
Šaltesniu vietų žmonės 

j dideliu džiaugsmu, nes ji 
Į pavasari saulutę sutinka su 
; tada linksmai švpsosi ir ma- 
! loniai šilumą skleidžia. Bet 
atėius vasarai, ji gali ir vi
sokiu nemalonumu iškirsti, 
todėl tada reikia ios pasi
saugoti.

Vasara saulės spinduliai 
vra tokie karšti, kad iie ga
li mūsų oda nudeginti, o pa- 

i kartotini nudegimai gali odą 
visam laikui sugadinti.

Be to, reikia atsiminti, 
kad iuo mes daugiau sensta
me. tuo musu odoj mažėja 
natūralūs riebalai, o kai dar 
ir saulė pakaitina, tai oda

vusi ii raukšlėjasi ir mūsų 
išvaizda atrodo senesnė. O 
kas nori be laiko senas atro
dyti?

Todėl ir i saulute žiūrėki.

savo oda riebiais skystimais 
ar kremu patepti daugiau/ 
negu paprastai.

Atsiminkime, kad vaiko 
oda vra jautresnė už su
augusio ir kari blondinių 
oda jautresnė už brunečių, 
kad saulė navoiin^a ir kar
štą apsiniaukusią dieną.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį." Kaina me
tams penki doleriai.

LIETUVIU TSETVTJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuviu i«tori!r.. 
"ančiai ilin-^ruo+a. paras." St. Mi- 
ehelsonas. virš ."00 nurianin. Kai
na kietais viršaia $5.00, mink-taic 

.................... t f'D
kaina ..................... ............... $1.25

tVTT.GSNTR T PR.AETTJ. K. Žuko i- 
domūs. atsiminimai, 477 psl.. kai-— - •c ZfcAvia ........................ "u

VATKO SVEIKATA. parašė dr. V. 
Tumėnienė. daug svarbiu patnrim’i 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT. “Vnvo-nešin karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi 
minimai, 464 psl.. kaina.__ $6.00

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

PASAULIO LTETT’VTU JĮTNYNAS 
paruoš- A nicetas Simutis, dautrr 
bė žinių Tietnvių j- anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pa*anlv. 

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

LIETUVIU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredaeavo Joną* Ba- 
Ivs. 472 dainos su <raidomi=. Ang

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

LIETUVIU KALPOR ORAMATura 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 noria 
pių. Kaina .........................— $1.0*'

MARLBOROUGFI'B TTTHUANTAN 
SELE-TAUGTTT M. Inkienė. ge
ra* vadovėlis lietuviu kalbos mo- 
kvtis anemiškai kalbančiam. 144 
psl- kaina ........................... $1.25

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaine 
ko romanas iš 1935 metu Suvalki 
jos ūkininku sukilimo prieš Rme 
tonos diktatūra. Pirma dalis 2«o 
psl. Kaina............................... $2 00

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Vai lo
ko romano antroji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimos5 pa grin
dai. Paulius Galaunė, didelė ker
gs su daugvbe paveikslu, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $S.56»

TTKRA TETSYBE APTE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistu diktatū
ra faktu šviesoje. Trnmna bolševiz
mo i-torija ir valdyme praktika.

daug informacijų. 96 "’l.
Kaina .................................... 50 Cnt.

SENOVĖS LIETUVIŲ PINTO A T nuo 
seniausių laiku iki Lietuvos ne 
nriklausomvbės valo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, dangvbė na 
veikslų. 396 psl., (teras popierius 
kaina ........................................ $10.06

NEPRIKLAUSOMOS LIETI7V n S
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai dane naveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ....................... $5.00

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

MTLŽTNO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istoriios kronika. 73 
psl.. didePo formato, gera popie
ra, kaina................................... $2.50

ALTORIŲ ŠESELY. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvgs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės 
Visos trys dalys įrištos i riena 
knyga, kieti riršai, 031 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00

nFMOKRATTNTO SOCIALIZMO 
PRADAI. P-muliriri ir naudinga 
kn-«rq dienu klausimams su
prasti. Raina ........................... 50c.

JETUV.A RUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašvtl 
atsiminimai kain Lietuva kėlėsi 
iš miego. gerinu"’;, dovana k’ek- 

kietai® vir-
4 1CscesTtTfTTS. . » • »Tt v VI’•• .-» . ♦ " »» ’»»»-« n inif,

didelio formato. Kaina .... $5.50

»EMATCTU KRTK*T«S P A»eikio 
istorinis romanas 1? žemaičiu krik
što laiku, k’eti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA J Savicko karo metų 
11939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................34.50

7EME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 dsI. kaina .—$4.50

KDDEL Aš NETIKTU 1 DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs armimen- 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

'.onAT.TZMD TEORIJA Trumpai ir 
aiškiai namdo. kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Gt.

1š*TUSTEMS NEGRĮŽTI M Kati
liškio m< istriška-• aprašymas, kaip 
karui einant prie ualo tūkstenėiai 
lietuviu bėgo i Val ams nuo ru
sų ‘vaduotojų’. 526 psl Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU. K B.
Kriaučiūno atsiminimai iš lietu- 
vos ir iš Amerikos lietuviu vvve- 
nimo. 17S psl., kaina ........... $2.00

RUŽADET1NE. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu 190 psl. Kaina .. $2.00

MA2D.TI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas J. I.inris. J. 
Balys > J. Žilevičius. 326 nsl., 
kaina ....................................... $500.

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

NAUJA VALGIU KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 'vairių lietu, 
viškų ir kitu ta :tu valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina................. $1.25

ATLATDU PAVĖSYJ lk Abelkio ro- 
manasriš Zemai-iu Kalvarijos pra
eities. 467 nsl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ka anie tai sa
ko mokslas? Kaina .......... 25 Cat.

SOCIALDEMOKRATIJA TR BOL
ŠEVIZMAS Pagal Kautski, nau
jausiomis žiniomis nanildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS TR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. veriė Vardtt_ 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

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

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

DĖT, LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl hol- 
ševikn okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina ...........................25 Cnt.

LIETUVOS SOCTALDEMOKR ATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psl.. kaina........  25 Cnt

VLIKO GRUBIU KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienvbės. S0 ps|„ kaina .. $1.0$

ŽEMAITES RAŠT AI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 12S puslapiai, 
kaina ........................................ gp

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

636 E. Broadway------- *--------So. Boston 27, Mass.
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I VIETINĖS ŽINIOS
Piktžolių paroda 

So. Bostono gatvėse
ŽENKLAI 1922 M. LIEPOS 27 DIENAI PRIMINTI

Visokių parodų ruošiama, 
bet So. Bostonas bene su
ruoš tokių, kokios kitur n©-

P.p. Minkų ruošiamas me- buvo: jame rengiama pikt 
Dorchestery gyvenančio dr.’tinis radijo piknikas šiemet žolių paroda šaligatviuose. 
Stasio Jasaičio motina. Ji su bus 'Ugpiūčio 12 d. Brockto. Kada ji bus pradėta, aš neži-

Mus aplankė Z. Jasaitienė

Pereitą ketvirtadienį mus Į 
aplankė Zofija Jasaitienė,

Radijo piknikas 
rugpiūčio 12 d.

WARREN G. HARDING
. THE PRES1DENT OF U $ A

I

vyru daktaru Domu Jasai
čiu pabėgo nuo karščių Flo
ridoj ir poilsiauja Cape Go
de. Dr. Domas Jasaitis dirba 
Tampoj SW Floridos džio
vininkų ligoninėj.

Ten atostogauja ir Jasai
čių duktė Elena Valiūnienė 
su savo vaikais. Dr. Kęstutis

ne, Romuvos parke. Bus ren- bet ją matyti jau gali- 
karna jriąžuole "Mis Lithu- ma u dabar. Tik pereikite 
an.a of E Varžytynių didiiautia So. Batono gatve 
teisėjais šiemet sutiko būti,
Julija Arlauskienė, Ona i_inuo 
Vaškienė, Kathryn Namak- 
sienė, Juozas Lekvs ir Vy

Dorchesterio gatves 
iki I. Kokių vešlių varpučių,

»JUIY•27•1922•
RECOGNIZfS 
THE STATEHOOD OF 

ESTONIA 
> LATVI A 

LITHUANIA
Liepos 27 d. sukanka 40 via’s Official Recognition

tautas Stelmokas. 
Išrinktoji gražuolė gaus

Valiūnas su vyriausiu'sūnu- !vail iM dovanų, tarp kitko ir 
mi savo bendrovės reikalais gen‘ P^uroro Edward J. 
yra išvykęs i Europą.

Padėkos žodis

Liepos 4 d. man sukako 
70 metų. Aš labai nustebau, 
kada tą dieną, durų skambu
čiui paskambinus, atidariau 
buto duris ir pamačiau už 
jų būrį draugų su dideliais 
ryšuliais.

Ačiū M r. ir Mrs. T\vamb- 
ly, Mr. ir Mrs. Robert Har- 
garive, J. .Janeliūnui, S. Ja- 
neliūnui, Mr. ir Mrs. Bnm- 
iks, Mr. ir Mrs. Yalmokams, 
Jonui Cigui, Mr. ir Mrs. 
Chat, Mr. ir Mrs. Zipi, Mrs. 
Louis Wilimas už dovanas ir 
malonų pobūvį, o labiausiai 
dėkoju savo žmonai Cassie 
ir dukterims, kurios yra tos 
staigmenos didžiausios kal
tininkės.

Kitą dieną atvažiavo iš 
Rochesterio, N. Y., Feliksas 
Gricius su žmona ir Petras 
Vieša su žmona. Su Gricių 
nebuvau matęsis 30 metų, 
todėl labai malonu buvo su 
juo susitikti.

Steponas Janeliūnas

Serga G. Duobaitė

balandų ir net varnalėšų pa- metų, kai Jungtinių Ameri- by United States of America

McCormack, Jr., puikią sta
tulą.

Jau yra užsiregistravusių 
kandidačių į ”Miss Lithua- ninkas. Gal duos premijų ir 
nia of N. E.“, bet dar galima Nr. 598, nes jo mažas skly- 
užsiregisti uoti pas p. Min- pelis apsodintas gražiomis 
kienę, 502 E. Broadway, So. į gėlėmis, bet medeliai šali- 
Bostone. Tel. AN 8-0489 gatvyje apleisti vešliais var-

Ir šiemet bus šokių kon-1 pūčiais. Už originalumų

matysite ne sklypuose, bet 
šaligatviuose.

Aš jau numatau, kurie sa-
uT^aroučhTbe •££££ vos, Latvijos ir Estijos nepi i- Ženklelių tikslas—propa- 
gaus Nr. 554, ui varnaičiu■ kf“?0™5 T—?' s“kake1lal (randa. Juos galima naudoti 
tuščio sklypo Nr. 544 savi-

kos Valstvbių prezidentas July 27, 1922 
Warren G. Harding pripaži- Antrąjį ženklelį galima 
no teisiškai (de jureį Lietu- čia matvti.

Iš kalbėtoju pirmutinis kalbėjo 
angliškai Amerikos leitenanto 

Į uniformoj adv. F. J. Bagočius, 
Šį penktadienį, liepos 27 antras—Lietuvos Steigiamojo

d., sukanka 40 metų, kai! Seimo narys Ladas Natkevičius 
JAV pripažino Lietuvos ne-! lietuviškai. Po jų kalbėjo da A. 
priklausomybę. JAV lietu- į Ivaškevičius ir kiti.
viai to įvykio proga įvairiose • buvo paskaityta ir
vietose SUiengė iškilmingus-i priimta balsavimo keliu keletas 
minėjimus. Kaip į tai atsilie-: rezoliucijų, kuriose dėkojama 
pė Bostono lietuviai, pat a-. prezidentui llardingui už pripa- 
šė Keleivis 1922 m. 1 ugpiū-. Lietuvos, ir senatoriui
Čio 9 d numery: j Lodge’ui. kuris darbavosi dėl to

Pereitą nedeldienį Bostone i pripažinimo jau nuo to laiko, 
buvo surengta milžniska lietukų ; įajp Amerikon atvažiavo pirmu- 
paroda. kad išreiškus Amerikos • tinis Lietuvos atstovas p. J. Vi- 
valdžiai padėkos dėl pripažinimo ' ieišis Priimta taipgi protesto re.

Kaip Bostone sutiko 
Lietuvos pripažinimų

testai su dovanomis.

Stukas gavo magistro 
laipsnį

Bostone plačiai žinomo 
fotografo Stuko sūnus Char- din tais 
les Pennsylvanijos universi
tete gavo elektros inžineri
jos magistro laipsnį.

Nuteisė seimelio atstovų 
Charles Iannello

atžymėti Latvių Spaudos siunčiant laiškus — lipdyti
Di augi ja, kurios pirm. yra g^ta pašto ženklų. Antrasis 
Janis Ponetis, o sekr. Os- ■
wald Akmentinš, išleido du
ženkleliu, kuriuos sukūrė žv.

Lietuvos respublikos. Latviai 
taipgi ėjo kartu su lietuviais ir 
nešė savo respublikos vėliavas. 
(Jų vėliava susideda iš dviejų 
spalvų: raudonos ir baltos).

”Be pačių maršuotojų, mani- 
ženklelis tinka ir lietuviams, j festacijoj važiavo keliasdešimts' 

Šimtas ženklelių—$1.00.(automobilių vėliavomis papuoš-'

Stud. Gemai Duobaitei 
Noru'oodo ligoninėj padaly
ta apendicito operacija. Li
gonė sveiksta namuose. Lin
kime greičiau pasveikti ir 
pailsėti, nes ruduo netoli, ir 
reikės vėl kibti į mokslą.

Massachusetts aukščiau
sias teismas patvirtino teis
mo nutarimą, kuriuo Mass. 
atstovų rūmų narys, demok
ratas iš Roxbury Charles 
Iannello nubaustas už va
gystes sėdėti kalėjime vie
nerius metus ir sumokėti 
$300. Jo nusikaltimas yra 
susijęs su šaligatvių taisy
mu pagal sutartį su Metro
politan District Commission.

Atstovas Iannello tuoj po 
jo nuteisimo pasitraukė iš 
seimelio atstovo pareigų.

Ištekėjo Anė Rederytė

E. Ilteris Vokietijoje

Edvardas Ilteris iš So. 
Bostono išvyko karo prievo
lės atlikti. Jis paskirtas vyk
ti į Vokietiją.

duočiau medalį ir jam. 
Juokai juokais, bet rinitai

kalbant, kada kas nors susi
rūpins, kad ir So. Bostonas 
būtų švarus, kad gatvėse ne
augtų varnalėšos, kad paso- 

medeliais rūpintųsi 
bent tie, kurie juos pasodi
no, ir Lt.

Ž-is

mus latvių dailininkas Janis 
Cirulis.

Vieno ženklelio tekstas:

Kas galijų norėtų gauti,
kreiptis šiuo adresu: Mr. O. 
Akmentinš, P. O. Box 48,.

40th Anniversary of Lat- Dorchester 22, Mass.., USA.

Dr. Marija Gimbutienė 
parvyko į Bostoną

Bostone lankėsi Karužos

Kazys Karuža su sūnumi 
Šarūnu ir dukterimi Giedre 
(abu studentai) pereitą .ša

lie taikstėsi įkišti savo lete
ną pro mašinos langą.

Atvyko iš Kanados
Iš Toronto, Kanados, at-

_ ______ _ aata_ važiavo Vincas Micevičius
lifornijoj” peidtr^cštadie- *aPsi’iyverti Bostone ar New- 
nį sugrįžo į Bostoną. Į tone. At\yko pas gimines

Neužilgo ji išvvksta i Eu- olent-A alentukevicių.
ropą, į savo srities moksli-1 \<alujasi? gyventojas
ninku suvažiavimą. Su ja Į^a^ar damos1 darbo. Jam 
kartu ten keliaus ir jos vyras pasisekimo. 
dr. inž. Jurgis Gimbutas. Svečias mus aplanke lydL

Gimbutienė, ilgesnį 
dirbusi mokslinį darbą 
Stanfordo universitete, Ka- į

Iš Kalifornijos į Bostoną 
dr. M. Gimbutienė važiavo

mas p. Pliskevičiaus.

vaitę lankėsi Bostone. Karu- tautomobilium drauge su sa- 
zos gy vena Los Angeles, bet vo dukrelėm Živile ir Rasa 
sumanė automobiliu apsukti įr Neringa Railaite, kuri čia
JAV ir Kanadą. Jis mano * .................
pasiekti net Winnipegą ir
per Seattle grįžti namo. Ke
lionėje išbus du mėnesiu, 
nes teks nuvažiuoti 8,000 
mylių. Šarūnas yra geras fil- 
muotojas, todėl kelionėj jis 
uoliai filmuoja visa, kas jam 
yra įdomu. Nemažai jis fil
mavo ir Bostone, neaplenkė 
nė Keleivio įstaigos.

Laimingos kelionės iki 
pat namų slenksčio! j

Pas mus svečius atlydėjo)

Svečiai rašytojai Bostone

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį Postone viešėjo at- 

atvyko pasisvečiuoti ir pa- j vykęs iš Baltimorės poetas 
matyti Amerikos Atlanto j Nvka Niliūnas ir iš Wa- 
pakraščio gyvenimo. shingtono aktorius-rašytojas

Šios drąsios moterys ke- • Jureis Blekaitis.
leivės vienos važiavo apie: Jie svečiavusi dr. J. vjrir-
5,000 mylių per nuotabaus niaus ir dr. inž. J. Gimbuto 
grožio Kanados kalnus, miš. šeimose ir čia praleido jau
kus ir lygumas, pakelv gino- kia valandėlę su savo bičiu- 
se sutikdamos net lokiu, ku-ib’ais. ________________

Keleivio skaitytojų E. Re-
derių iš Stoughton, Mass.,. 
duktė Anė liepos 21 d. susi- P"2- Roma.s Vencku-5: k?™ 
tuokė su James Zechello. ! *•' pavasar! «av0 *"zl"'e™us' 

laimingo gyvenimo! diplomą ir rudenį žada išva
žiuoti dirbti į Los Angeles.

Atsargios ožkos ir vilkas ne-1 
piauna.

Kas balsavo prieš senųjų 
gydymo įstatymą

BOCH Rambler
PUSMETINIS

autom IŠPARDAVIMAS

E

zoliucija prieš lenkus, kurie lai
ko užgrobę Lietuvos sostinę, ir 
prieš prancūzus, kurie įsitaisė 
sau koloniją Lietuvos uoste 
Klaipėdoje. Visos rezoliucijos 
nusiųstos į VVashingtoną.“

PADĖKA
tų. ėjo parėdytas "Uncle Sam“ 
ir ritosi didelis papustas trokas 
su senovės Lietuvos karžygiais, 
o ant vežimo buvo angliškai pa
rašyta: "Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas įkuria Vilnių.“ 

"Parodos priešaky ėjo būrys 
buvusių Amerikos kareivių, ku
riuos vedė leitenantas F. J. Ba
gočius.

"So. Bostono lietuvių vyriau-

Lietuvių Mokslo Draugi
jai Pittsburghe tariu mano 
širdingą ačiū už atsiuntimą 
man mano mirusio vyro Juo
zo Stilsono pomirtinės. Jis 
buvo Pittsburgh’o Lietuvių 
Mokslo Draugijos narys nuo 
laiko, kai dirlx) ir gyveno 
Pittsburghe, bet persikėlęs 
iš Pittsburgho į Bostoną.

siu maršalu buvo p. M. Petraus- Draugijos neapleido ir vis 
buvo nariu.

Jūsų Draugijos atsiųsti pi
nigai padarė pradžią pasta
tymui paminklo ant jo kapo. 
Vainikai, gėlės nudžius, su
trupės, o paminklas su tin
kamu užrašu stovės ilgą lai
ką. Dėkoju Jums širdingai.

Natalija Stilsonienė 
Brooklyn, N. Y.

kas, o Brightono ir Cambidge’ 
aus pulkus vedė p. Ajauskas ir 
p. M. Venclauskas.

"Dalyvavo taipgi daug lietu
vių iš Norwoodo, Lynno, Newto- 
no ir kitų apielinkių.

"Kiek buvo žmonių iš viso, 
sunku pasakyti. Bostono ’’He- 
rald“ sako, kad iškilmėse daly
vavo apie 6,000, bet "Posto“ ir 
"Transcripto“ apskaitymu, žmo
nių buvo nemažiau kaip 10,000, 
o "Globė“ reporteris priskaitė 
net 15,000.

"šiaip ar taip, svieto buvo ga
lybė, ir svetimtaučiai stebėjosi, 
iš kur čia tiek lietuvių atsirado.

"Po parodos visi susirinko į 
Boston Common sodą, kur buvo 
prakalbos, muzika ir dainos. Mi-

NAUJA KNYGA

Žiobriai plaukia, Juozo 
Švaisto parašytas romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl.,
kaina $2.50, gaunama ir Ke- 

tingą vedė d-ras Jakimavičius.leivio administracijoje.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

» w \\\\\.
Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus

lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes^ bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės.

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai* 
na $5.00; minkštais apdarais—$4*00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

036 E. Broadway So. Boston 27, Mase.

Senatas pereitą savaitę 
52 balsais prieš 48 balsus at
metė pasiūlymą apdrausti li
goje senesnius kaip 65 m. iš 
socialinio draudimo lėšų.

Prieš tą įstatymą balsavo 
31 republ ikonas senatorius 
ir 21 demokratas.

Iš N. Anglijos senatorių} 
prieš įstatymą balsavo Sal-’ 
tonstall, Smith, Murphy, 
Cotton, Bush, Prouty ir Ai- 
ken. Visi demokratai balsa
vo už įstatymą.

Šio rudens rinkimuose vi
si. o ypatingai senesnio am
žiaus piliečiai turėtų tai at
siminti ir padaryti išvadas 
—nebalsuoti už tuos, kurie 
nerėmė ir nežada remti įsta
tymo dėl senųjų žmonių gy
dymo.

Brocktono lietuviai dnvė 
du admirolu

Neseniai prez. Kennedy 
pakėlė į admirolo laipsnį 
Broektone gimusį ir augusi 
Fred Bakutį, o brocktonietis 
admirolas J. Monsevičius- 
Moncy išėjo į pensiją.

Grįžo E. Ketvirtis

Edmundas Ketvirtis grįžo 
iš karinių pratimų, kurie te- 

Į sėsi dvi savaites. Kaip jau 
. buvo rašyta, nuo liepos mė
nesio E. Ketvirtis pakeltas į 

! atsargos pulk. leitenanto 
laipsnį.

"Nesvarbu, kur Jūs buvote, 
ar už kiek Jums kas siūlė. 
BOCH Rambler pasiūlys Jum 
visada geriau.”

I Mus lengva pasiekti iš bet 
|kurios valstijos vietos. 

jMūsų vieta toki yra patogi.

PARDUODAME VISŲ PIGIAUSIAI

Mes tą darome, kad mūsų apyvarta būtu didelė, o 
kadangi mes perkame daugiau masinu kaip bet kas 
kitas, mes galim? pigiau parduoti. Mūsų didžiulės 
apyvartos gali sutaupyti ir Jums šimtus dolerių, kai 
pirksite sekanti automobilį.

1_NORWOOO, MASS. 762*7200

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

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

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadway, So. Boston 27, Mase.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visą gamtos grožį, rasti ramybę ir 
bai reikalingas.
gerą poilsį, kuris po sunkaus visų metų darbo kiekvienam yra la- 

ECHO V A ELE Y LODGE.
Tai vieta, kurioje Jūs, su šeima ar be šeimos, lietuviškoje vasar
vietėje, praleisite laiką, kuris ilgai pasiliks Jūsų maloniuose prisi
minimuose; kartu suteiks Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką ap
linkumą.

ECHO VAIJ EY LODGE Jūs rasite, be poilsio, puikų resto
raną, erdvius atskirus ir pato- : -s kambarius su visais patogumais, 
ar tai viengungiui ar su šeima, puikia teniso.krepšinio aikštelę, 
gerą lietuvšką maistą ir malonų patarnavimą.

ECHO VALLEY LODGE. be poilsio ir žaidimu. Jūsų patogu
mui ir malonumui yra puiki didelio tipo maudyklė tswimming 
pool) su nuosavu mažu ežerėliu ir 20 akrų puikau? miško.

Primami užsakymai taipgi vestuvių puotoms, iškyloms, orga
nizacijoms ar pavienėms grupėms.

ECHO VALLEY LODGE atidaroma nuo liepos 4 dienos ir 
veiks ištisus metus.

Lietuviai savininkai JULIUS ir ELENA GARMAI visus ma
loniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE
0Z61-IZI’ OHiiaSOflOHiS :sRuojaia.L v«I ‘3HVT OH33

Sarivienijunas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, aucHja 

tautlnf solidarumų, rūpinasi ištaikyti lietuvybę Ir remia ko 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBCS APDRAUDA IK T >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10.000 dešimčiai 

Ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
90 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas

8LA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda patalpos iki 9326 t mėnesi.

8LA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPKA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gtmlmo dienos Iki 
gilios senatvės.

Daugiau tintų apie SLA darbus ir apdraudas galite gan 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
looljoee Ir SLA Centre- Raly kito tokio adresu:

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA
~307 West 30tb Street, New York 1, N. Y.

t I
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Vietines žinios
So. B. L. P. Dr-ja nutraukė 

Romanui pašalpą
tesnių Įrodymų savo minčiai 
paremtu.

Pirmininkui neaiškiai for-
Liepos 19 d. buvo mėnesi- mulavus klausimą, sekreto- 

nis So. Bostono Lietuvių Pi- ■ rius suskaičiavo, kad keli 
liečiu Draugijos susirinki-• balsai buvo daugiau už {ta
rnas, kuriam, nesant pirmi-Į šalpos davimą. Pareikalauta
ninko E. Ketvirčio, pirmi- antrą kaitą balsuoti ir iš su 
ninkavo vicepirmininkas St. sirinkusiųjų tarpo parinkti 
Drevinsky. Jame pagerbta balsų skaičiuotojus. Pirmi

ninkas vis delsė perbalsuoti,i 
nors tokiu atveju tai buvo•»1 *11 * J 1

I)R. A. KLEMKA

Dr. A. Klemka vadovauja 
didelei imonei

po paskutinio susirinkimo 
mirusi narė Veronika Minei
kienė, priimti 6 nauji nariai, aiškus reikalą:
Iš valdybos pranešimo pa
aiškėjo, kad praeitą mėnesį 
būta pajamų $7,351, o išlai
dų $5,316, todėl pajamų 
daugiau negu išlaidų $2,035. 
Bet kadangi prekių mėnesio 
gale buvo mažiau $1,298, 
todėl mėnesio brutto pelno 
beliko $736.

Adv. Anthony Young 
pranešė, kad valdyba nutarė 
rugsėjo 16 d. surengti poky
li draugijos nariams, kurie 
yra išbuvę draugijoj ne ma
žiau kaip 25 metus, ir ragi
no visus narius pokyly daly
vauti, rinkti skelbimus ta 
proga išleidžiamam leidi
niui, už surinktus skelbimus 
duodama 20% nuolaidos. 
Tokių narių veteranų drau
gija šiuo metu turi 137, iki

Antra kaita į 
balsuojant ir keturiem bal
sus skaičiuojant, paaiškėjo 
kad už pašalpą Romanui bu
vo 44, o prieš 56.

Žinoma, Romanas ir be 
tokios pašalpos išsivers, bet 

tuo nutarimu susirinkimas
panaikino senosios valdybos ....... .
netikusi, šališka nutarimą, sPal ’č*ai ple^iasi neseniai, 

pastatytos naujos patalpos, 
kurios 3 kartus padidino bu
vusi imonės patalpų plotą.

Dr. A. Klemka chemijos- 
doktoratą gavo Massachu- 
setts technologijos institute,

Chemijos daktaras Alber
tas J. Klemka, Morgan Ad- 
hesives Co. (Sto\v, Mich.) 
techniškasis direktorius, iš
rinktas tos bendrovės vice-j 
prezidentu. Bendrovė Įkurta1 
tik prieš 3 metus, bet jau tu- > 
ri virš 100 darbininkų ir visi

kuri vykdė ir dabartinė val
dyba, nors prieš kuri laiką 
susirinkime jau buvo rimtų 
balsų prieš tą nutarimą.

2-is

Bagdonams nepatinka 
šaltas oras

Buvę ilgamečiai C'am- 
bridge gyventojai Marija ir 
Petras Bagdonai mėgsta
kasmet sugrįžti iš Miami, 

pokylio tas skaičius gal dar Fla., savo draugų ir bičiulių 
kiek padidės. Jie Į pokylį {aplankyti. Atvažiavo Bagdo. 
kviečiami be mokesčio, ki- nai ir šiemet ir žadėjo ilgo

kai pabūti, bet jiems, jau 
pripratusiems prie šilto oro, 
nepatinka šių metų Bostono 
šalta vasara, todėl žada ne
trukus vėl skristi į pietus.

jis priklauso Amerikos che
mikų ir Amerikos mokslo 
pažangos draugijoms.

Daktaro tėvai Vladas ir 
Alice Klemkos gyvena Ar- 
lingtone, Mass., ir yra ilga
mečiai Keleivio skaitytojai.

Malonu, kad lietuvis ko-' 
pia į viršų ir pramonės srity.

Adv. R. Ivaška išvyko 
karinių pratimų

LIETUVIŲ DARB1NIKŲ DRAUGUOS 21-os KUOPOS
METINĖ! TRADICINĖ!

GEGUŽINĖ
ši SEKMADIENI, LIEPOS 29 -tą DIENĄ

PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ

Bernice Claire Sodyboje North Easton, Mass.
357 BAY ROAD

Graži vieta, yra puikus eglynas, vravisokie patogumai ir ypač vaikučiams. 
Būtinai atsivežkite vaikus, jie turės geriausios progos pasilinksminti, pažaisti, 
pasisupti ir ilgai atsimins tą kelionę. Paliks malonus atminims ir seniesiems.

Piknike bus svečių iš arti ir iš toli. Turėsime progos susitikti su senais pažįsta
mais ir užmegsime naujas pažintis. O pikniko šeimininkės rūpinasi visus maloniai 
priimti, pavaišinti, kad pasiliktų geriausias prisiminimas. Būkime visi!

Piknike bus dalijamos visokios dovanos. Bus įžangos dovanų. Bus ir muzika! 
Į pikniką lengva nuvažiuoti. Eina autobusai, arba savo automobiliais.

Iš South Bostono busa i išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos svetainės (kam
pas Broadway ir E gatvė) 1 valandą popiet. Kelionė į abi puses su įžanga $1.50.

Kelrodis: Važiuojant automobiliu vykti 138 keliu ir už trijų mylių nuo Stoughtono, 
privažiavus Fernandez Market po dešinei paimk kelią Main Street ir už vienos mylios bus mie
stelis North Easton. čia paimk vidurio kelią prieš kalniuką ir tas kelias nuves iki Bav Road, 
tada suk po dešinei ir tiesiai i Bernice Claire sodybą, kur bus mūsų piknikas.

RENGIMO KOMISIJA

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Mudelia

Nebūvu dar naudota. Siuva zigzagu, 
•>du. i&Muvitiėja, dirba monogramas, 
dirba žirkav oties ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
»2& už viski}—galima mokėti pu $1.25 

per savaitę
HA 6-3900

/*£/</ View Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notarv Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius M1KON1S 
LICENSED BROKERS

ažiningas patarnavimas pei tan
iems, parduodantiems, ir drau- 
iziantiems namus, ūgius, ir vers

lus Bostone ir apyiiukėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORt HESTER 22, MASS.

ktęs.
Office A V 8-4144 

A V 8-4144 ir CO 5-8841

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

IEŠKO BI TO

n. ai jau atšilo, gal pakeli

tiems teks mokėti $3.00.
Susirinkimas valdybos su
manymui pritarė.

Karšti ir ilgi ginčai prasi
dėjo perskaičius kontrolės 
komisijos protokolą. Ir tas
reikalas būtų galėjęs sklan- savo nuomonę.
džiau baigtis, jei pirminin-1 ;----;——-----;---------
kas būtų geriau tvarkęs su-{ ^ori steigti lietuvių koloniją
sirinkimą, jei būtų jį valdęs, j —;----- -
jei nebūtų leidęs kalbėti apie1 Alfonsas ir Birutė Svilai 
tai, ko nereikėjo, jei būtų Pr*e Avon, Mass., turi vistu 
nerodęs savo šališkumo (o

Advokatas Rimvydas Iva
ška yra JAV kariuomenės 
atsargos kapitonas. Šiomis 
dienomis jis išvyko karinių 
pratimų atlikti.

dėmesio, dėmesio!

Ištekėjo J. Adomavičiene
------------- ' Dirbanti moteris, lietuvė, ieško 3-4

Jadvyga Adomavičienė, kai‘,baril» ,,uto- s,araus’ netoli susi- 
prieš pusantrų metų miru
sio arch, Vlado Adomavi- 
čiaus našlė, liepos 21 d. ište
kėjo už biologo-chemiko Pe
tro Gruodžio, gyvenančioj 
Chicagoje. Ten buvo ir jung.

i‘-kimo priemonių. Gali būti So. Bos- 
■ine. < a m bridžiu je, Dorchestery. Ra
st i:

Keleivis
Brua ivvay, S. Boston. Mase 

i For Mrs. Schnirast

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina me
tams penki doleriai.

IEŠK \U PENSININKO

i-
VUVCO. H

Grįžo Santvarai

Pranešama, kad krautuvėj 
ūki ir didelį žemės plotaj i įr siuntinių priėmimo—Gift
Kadangi ten vvksta didelė iParcels Service throu8h Cos-' 
namų statyba, ‘tai ir Svilai mos txpress Corporation įs. 

Kontrolės komisija rado nori tam reikalui savo žemę ; gauta didesni kiekiai
ti—i..išnaudoti.-Jiems būtu malo- c ainu. medžiagų

nu, kad čia susiburtu lietu- Uinonll2 i1 kt., skalelių ja

gal tai buvo paprastas nesu
sivokimas).

kai kurių vidaus tvarkos trū
kumų, kuriais valdyba turi 
susirūpinti ir juos pašalin
ti.

Susirinkimas įsikarščiavo 
dėl komisijos pastabos, kad 
nereikėtų mokėti Romano 
radijui po $5 už kiekvieną 
jo paties nuožiūra praneši
mą apie draugiją. O jei jau 
jam už tai mokama, tai rei
kėtų mokėti ir kitoms dviem

Elena ir Stasys Santvarai 
grįžo iš atostogų, kurias pra
leido Cape Code.

a-i svara-is ir sąžiningo zino- 
ja . k ■>•15 gulė'ij priž.ūršti namuką. 
Gražį ir rami vieta — Frankiins Park 
22 Er.nis Road, Boston 19, Mass. 

Telefonas: 524-0196
J. Sviščiauskienė 

(31 >

DOVANOS J LIETUVĄ

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
925 E. Fourth SU,

So. Boston
Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

TeL A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

» siur. j. v.

i

-----—,
r___ ______ <L,anazius

REIKALINGA PASTOVI 
ŠEIMININKĖ

poniškų, šveicariškų, argen- 
tiniškų vilnonių ir šilkinių, i s’tar'mo 

.7Kai’tuo dJmėTu. kj'P-vmo mašinėlių, žirklių,! 
syti tokiu adresu: skustuvų,^stiklo rėžtukų, ki-J 

Page St. Avon.

vių kolonija. Vieta patogi— 
netoli Bostono, dar arčiau 
Brocktono
si, gali ra 
A. Svilas,
Mass.

Lankėsi A. Butkcraitis

Moteris. 45-60 metų amžiaus, kuri 
nori turėti pastovią gyvenimo vietą, 
gali kreiptis laišku ar asmeniškai te
lefonu TA 3-6105. —23 Park St., Dor
chester. Mass., dėl pasimatymo ir su-

(31 >

1 Pereitą penktadieni mus 
'skaitytojas ir bendradarbis.radijo programoms. , - - .

O. Ivaškienė, B. KontrimJ ^ut^eia^js’ ,n??sV Jaj^!.‘as^’°
P. Žirolis, S. Janeliūnas, A. 'aPlankė iš, I hiladelphijos A. 
Matjoška ir kt. pritarė kont- Jls ’?uv-° cia atv> k^ 1 savo

giminaitės Anės Rederaitės
... . , vestuves Stoughtone ir tamanm duodamą pašalpą nu- proga užsuko pas mus „ 

traukti. Buvo kalbančių ir sibarti.“ Išvvkdamas paliko 
už jos davimą, bet jie nesu- laikraščiui paramos penkinę, 
gebėjo surasti bent kiek rim- Ačiū jam.

rolės komisijai ir siūlė Ro-

''S, “j

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

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

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

U naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, • ir kitko. Visas išlaidą.*
Ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

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

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

Bdežėje, kurios dydis yra 15 z 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIUKAI
Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų ištaiga greičiausiai patar- 

Muja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sn INTFRISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. vak- ketvirtadieniais nūn 
• vaL ryta iki 7 rak rak. ir Mtadieniai: nuo 8 ryto iki 2 vai. po pieta.

fBDftJAS: JONAS ADOMONIS

limėlių, lovatiesių, staltie
sių ir kt. Prekės parduoda. 

i mos pigiausiomis kainomis.
Siuntiniai siunčiami į vi

sus Sovietijos valdomus kra
štus bei Kiniją ir Lenkiją 
(Čia galima siųsti ir dėvėti 
rūbai). Taip pat duodami 
adresai Lenkijoj gyvenan
čių lietuvių siuntiniams sių
sti.

Rūbų siuntiniuose galima 
siųsti: šokoladas, saldainiai, 
ir pupelių kava bei muilas.
\ artoti daiktai: Juveliriniai 
gaminiai, laikrodžiai, siuva. I 
mos mašinos, rašomos ma- | 
šinėlės, muzikos instrumen
tai ir kt. Siuntiniai yra iš
siunčiami iš Bostono pašto. 
Siuntiniai prisiųsti paštu 
tuojau priimami-ir sutvarko
mi dokumentai, kiekvienam 
besikreipiančiam siuntinių, 
pinigų, maisto bei laiškų rei
kalais mielai patarnaujama 
patarimais, darbu ir atsako
ma laiškais bei siunčiami ka-

REIK PATYRUSIO BARTENDERK)
Geras atlyginimas, lengvos darbo są-j 
lygos. Kreiptis pas Petrą Peldžių.

Ptrand Cafe Corp.
374 W. Broadiray, So. Boston, Mas?.

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu* 
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 
ir draugų Lietuvoje.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 M iii būry Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

GR 9-1805 Ir AN 8-9304
Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
[Taisome, singeliuojame, 
įgiame aliumini jum

(Seymour)
Lietuvis Gvdvtoias ir Chirurgas

X RA Y
531 Broadway.

So. Boston. Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki I ir 6 iki 7

TEL. AN 8-2712 
Namai ir f ki>:
287 Concnrd Rd.. Billerira. Mass.

TEL. MO 3-2948

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

den- ♦ 
ir dažo- *

me iš lauko sienas. [

iFree Ee»imatės |
SAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

J Da broliai lietuviai * 
! Charles ir Peter Kislauskai,

» TELEFONAS AN 8-2805 •

: Dr. J. L. Pasakantis J

Garantuojame gerų darbą j

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER REL.AV
• HI-LIMIT CONTROI. 

•COMBUSTION UHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAI S 
TANKAS IR • DARBAS lž Aukšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ ;

j Draudžiame nuo polio, viso- 
įkių kitokių ligų ir nuo nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) ..
, Visais Insurance reikalais

j Dr. Amelia E. Rodd •
[ OPTOMETRISTAI
| VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i kreiptis:
S BRONIS KONTRIM

Jnatiee thePeaee—Conatable
598 E. Broadiray

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

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Krautuvė atidara kasdien
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., i 
šeštadieniais nuo 8 vai. ryto { 
iki 6 vai. vakaro. Sekmadie- 1 
niais ir šventadieniais uždą- 1 
ryta.

Adresas:
359 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Telef. 542 - 1767 

Vedėjas J. Vaičaitis
(Skelb.) I

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St.,Dorchester, Mass.

GEneva G-1201

The Apothecary
LIETUVIŠKA 11 KR A VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. rvle fk1 S vaL G iSskynis šventadienius ir sekm.

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

viską, ką pataisyti reikia. } 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

m

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plambing—Heating—Gas—Oil 
1 Gaza Šilimą permainyti 1275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25. MASS.,!SN. i
mm

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

. 379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
H ar d ware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROAI>WAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas langams 
Visokie reikmenys narnama 

Reikmenys plumbcriams 
Visokie geležies daiktai




