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Amerika Siūlo Sovietų Rusijai 
Kalbėtis Dėl Berlyno

Amerika Šį Pirmadienį Įteikė Maskvai Notą, Kurioje Kal
tina Rusus Dėl Incidentų Prie Komunistų Pastatytos 

Sienos Mieste; Kviečia Susirinkti Keturių Di
džiųjų Valstybių Atstovams Aptarti Berlyno 

Nuraminimo Reikalą.

Berlyno mieste komunis- Lenkijoj Vįįkstū
Religinis Karas?tai pereitą savaitę sukėlė ei

lę incidentų ir šaudymų. Ke
li bėgantieji iš rytinės Vo
kietijos žmonės buvo peršau
ti ar nušauti. Vakarinio

Lenkijos kardinolas Ste- 
fan Wyszynski įspėjo Len- 

miesto dalies žmonės protes- kijos komunistinę \yiiau»>
• - i . , be kad ii trukdanti kraštotavo prieš Komunistų saudv- J .... ,• i • pažangą savo religiniu Ramus ir apmėtė akmenimisrusu kareivius vvkstančius ru ir Uievo neapykanta, 

įusų Kaieiviu*, vykstančius rdinolas kalbėjo čensta- 
prie nišų kanų paminklo jLglų tvarkomoj miesto da- chav0Je> kur J nlellnlus at’ 
lyje. Prie komunistų pasta- laidus yra suplaukusi pusė 
tytos sienos visą laiką vyks- miliono tikinčiųjų minia. Pa- 
ta demonstracijos, žmonių gal kardinolą, vyriausybe 
susibūrimas ir nesusiprati- pradeda daug gei-ų sumany
mai. Amerikos vyriausybės mų vykinti, bet valdžios pa. 
nota sako, kad visi neramu- simojimai netenka žmonių 
mai Berlyne yra komunistų pasitikėjimo ir nueina nie- 
iššaukti ir rusai yra už tai kais, nes žmonės junta, kad 
atsakingi. ' valdžia juos nori vesti jiems

tz j •• - nepriimtinu keliu. Kardino-Kad išvengus nesusiprati. 1 
mų, Amerika siūlo, kad ke- ias taip

TAIP MASKVA RUOŠĖSI S A VO KOSMONAUTUS SUTIKTI

Sovietų Sąjungos kosmonautai Nikolajev i r Popovich. apskridę žemę 61 karius ir lai
mingai nusileidę, Maskvoje buvo labai iš kilmingai sutikti.

Kinų Komunistai Mirė Profesorius
Kaltina Indiją Mykolas Biržiška

pat pasmerkė val
džios remiamas pastangas 
sukulti Lenkijos ’'tautinę

turiu didžiųjų valstybių at
stovai susitiktų ir Berlyno
neramumų klausimą aptar- bažnyčią.** Esą, Lenkijos 
tų. Prie gerų noi-ų galima su- bažnyčia yra Romos katali- 
sitarti, kad Berlyne būtų at- kų bažnyčia, bet ji yra tauti- 
statyta tvarka ir gyvenimas nė ir net iš popiežiaus ne
eitų normalia vaga. gauna instrukcijų, kaip ves-

Amerika savo pasiūlymą U bažnyčiosjeikalus_
darė susitarusi su Anglija ir KUBOS PABĖGĖLAI 
Prancūzija. Buvo atsiklaus
ta ir vakarinės Vokietijos T. T- , _ j ,
vyriausybės. Jei rusai tikrai . s. . U1---’ n -i_- : r**—***-—*&.’-**•*“—
nenori iš Berlyno padaryti tn ’ 1 8J . ’ Indija iš savo pusės nese
didesnio gaisro pradžią, jie Jau >ra Pabe££ 1' niai skelbė, kad kinų komu-
sutiks tartis, bet jeigu jiems nĮų.Yls?klų į?.0™ų. n, nistų kariuomenė apšaudžiu-

užsiėmimu. Didele dauguma • -j______ u- .-5 t_j--rūpi sukelti aštresnę krizę.

Amerikos Mokslininkų Raketa 
Skrenda 1 Venerą

Sį Pirmadienį Paleista 447 Svarų Raketą 25,700 Mylių 
Per Valandą Greičiu Ištrūko iš Žemės Pritraukimo 

Jėgos ir Skrenda Erdvių Platybėmis Link Pla
netos Veneros; Apie Bandymo Pasisekimą 

Tik Po Kelių Dienų Bus Žinoma

Naujas Pasiūlymas i Šį pirmadieni anksti rytą
*Pn/>i7/K Deruhnse Amerikos mokslininkai pa-tenevos ueryoose leido 447 svarų raketą su

., “ ' vairiausiais instrumentais
Amerika ir Anglija sutarė link planetos Veneros. Tai y. 

pasiūlyti rusams Ženevoje ra jau ant,-as bandymas. Pir. 
nusiginklavimo derybose pa- masjs bandymas nepasisekė 
sirašyti sutartį apie draudi- klaidos apskaičiavimuo- 
mą atominių ginklų bandy- se, įr raketa buvo sunaikin- 
mų atmosferoje, neitrau-' ta aukštybėje. Šį kaitą rake- 
kiant į tą draudimą šiuo tą paleisti pasisekė. Ji pir- 
tarpu požeminių sprogdini-į miausiai buvo iškelta 115 
mų. i mylių ir po to ji buvo pastū-

i Sprogdinimus atmosfero- mėta dideliu greičiu skristi
_______________ _  į je galima susekti ir be kont- Veneros link. Kai raketa pa-

K h P h~ “T ’ rolės stočių pačiame krašte, sieks Venerą, tada atstumasl\UOOS raueyeiiai bet požeminių sprogdinimų tarp žemės ii- Veneros bus
Bandė Gąsdinti kontrole yra sunkesnė. Tais 36 milionai mylių, bet raketa 

sumetimais amerikiečiai ir turės padalyti daug ilgesnį
Rugpiūčio 24 d., penkta- Pereitą penktadienį, rug- anglai mano, kad sprogdi- kelią. Raketos greitis pra- 

, «« tt-.v i - nimai atmosferoj gali būti džioje yra 25,700 mylių per 
To- valandą, vėliau

Kinų komunistų vyriausy. 
beskelbia, kad Indijos-Kini-:dienį valandą va- piūęio 24 d. 23 Kubos pabė-
jos pasienyje indų kariuo- . _ . geliai jaunikliai dviejuose
menės daliniai jau tris kar-, kere» mire Lietuvos NePri' mažuose laiveliuose praplau
tus užpuolė ir apšaudė kinų klaueomybės akto signataras ke prie Kubos sostinės 
pasienio sargybinius. Kinų profesorius Mykolas Biržiš- ir iš automatinių šautuvų ap. 
radijas net skelbė, kad vie- Mirties priežastis __ šaudė vieną Havanos prie-

__„_ miešti. Žmonių aukų Hava-imas į smege- • \. ~ ,. noje nebuvo. Jaunikliai vemt. Dar iš ryto tą dieną pro- jjau g,j20 į Miami ir pasiaiš- 
fesorius dirbo prie savo k;no, kad jiems buvo užėjęs 
rankraščių. Mirtis užtiko jį noras pagąsdinti Kubos val- 

neprisideda prie taikių san- ligoninėje, kur jis buvo nu- dovus ir todėl šaudę, 
tykių palaikymo. Kinai sako, į vežtas vakare, pasijutęs blo- Jaunuoliai nebuvo areš- 
kad indai rugpiūčio 21, 22 ^ tuoti, bet jų laiveliai ir gink-

pirmiausia uždrausti. To- valandą, vėliau jis sulėtės 
kį pasiūlymą anglai ir ame- iki 6,874 mylių per valandą, 
riKieciai padare rusams 5įi d P* iriartinusi prie planetos 
pinnadienį Ženevoje. V eneros, jos greitis vėl padi.

Iš rusų pasisakymų atro- i dės ir sielis net 91,600 mylių
nas kinų sargybos postas bu-1 a,ilieji
vęs beveik visai indų kanų 
apsuptas.

Kinų komunistai įspėja,
Į kad tokie nedraugiški žygiai

ir 23 dienomis šaudę į kinų 
pasienio sargybinius.

do, kad jie tą pasiūlymą at- Per valandą Veneros kaimy. 
mes, nes jie nori "visiško“ j nysteje. 
nusiginklavimo, kitaip sa-J Venera yra mažiausia iš- 
kant, tęsti derybas be galo tilta planeta visoje saulės 
ir krašto ir tuo pat metu da- • sistemoje. Ji visada apgaub- 
ryti bandymus, kaip jiems i ta storais debesų sluogs- 
patinka. ' niais. Todėl mokslininkai

-------------------------- | bando instrumentais ištirti
TYRINĖJA PAŠTO | tą paslaptingąją žemės kai-

VE2IMO APIPLĖŠIMĄ mynę. Yra žinoma, kad Ve-
.. lai paimti policijos žinion,

Rugpiūčio 24 d. kaip tik Q pOjjcjja juos laiko savo 
yra jo gimimo diena, kurią. priežiūroje, kol bus išspręs- 
jam sukako 80 metų am
žiaus.

Profesorių* gyveno Los 
Angeles mieste, globojamas 
savo dukru ir žento. Laidotu-

nėra yra beveik tokio pat dy. 
Kongreso viena pakomisi-' džio, kaip mūsų žemė, bet 

mokslininkai dar nėra vie
ningi, ar ta planeta sukasi 
aplink savo ašį, kaip tai da
ro mūsų žemė, ar ne.

Raketa prisiartins prie
planetos tiktai gruodžio 14 
d. Jos kelionėje mokslinin
kai bandys raketą pakreipti

*t • a • • • i •• kokia yra tų pinigų apsauga. ^P’ ka^ praskristų pro
^ori Šeimininkauti Tuo* tarpu visos policijos p,anet3 Venerą 10,000 my-

' ta, ar juos traukti teismo at-1 
sakomybėn. į ja pradeda tyrinėjimą, ko-

Kubos vyriausybė dėl to! k*V būdu pašto vežime veža. 
Įvykio paskelbė didžiausią;pinigai rugpiūčio 14 d. 
kaltinimą prieš Amerikos netoli Plymouth, Mass., bu- 
vyriausybę, kad tai ji organi-! y° plėšikų pavogti. Ypač 
zavusi užpuolimą...

si indų sargybinius. Indijos 
vyriausybė siūlo derybasjų atbėgo į Jungtines Ameri

pasiūlyma atmes’ ir krizę Įjos Valstybes, oet jų Jia n j dėĮ sienos nustatyn)O bet
kaitins, iki susirinks Jungti- k,tu0^. Amenkos respublt- Horvhae „tu,,.,,;.

- T'/,,* •— v koše. Is tų pabėgėlių būrelis
ke rugsėjo 18 d. ; jaunuolių pei eitą sa\ aitę ap

r šaudė iš dviejų laivelių vie-
Kalbama, kad Jungtinių ną Havanos priemiesti.

Tautų seiman New Yorke', T ... TT 
gali atvykti N. Chruščiovas. Jaunuoliai po Havanos 
Prezidentas J. F. Kennedy apšaudymo pabėgo į Miami, 
sakė, kad jis mielu no™ su-1 Jle sakosi ne e JAV te-j

tai nėra abejonės, kad jie

prieš deiybas reikalauja, 
kad kinai pasitrauktų iš gin-
cijamų sričių.

Kodėl Europiečiai 
Bėga iš Alžyro

vė»—trečiadienį, rugpiūčio 
29 d. 10 vai.

Velionio broliui Viktorui, 
į dukterims ir visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Alžerijoj Kariai

I kongreso tyrinėtojai nori iš- 
' aiškinti, kaip paštas jam pa- 
1 tikėtus pinigus siuntinėja ir

pastangos susekti banditų

sitiktų su įusų vadu, jei jis jj1^08 PakiJ?. i . .
„„.„k. „„„-L- Todėl jie greičiausiai nebusčia atvyks, bet ar toks susiti

kimas įvyks, šiandien dar 
tik spėliojama.

____________ _____
KOMUNISTŲ KARIAI 

TRAUKIASI IŠ LAOSO

traukiami teismo atsakomy
bėn. Jie dar tyrinėjami.

Jf NORĖJO NUŽUDYTI

Iš Laoso valstybės komu
nistinių kraštų kariai jau 
pradedami palengva ištrau
kti. Priežiūros tarptautinė 
komisija praneša, kad šiau
rinio Vietnamo karininkai ir 
karo technikai, kurie dirbo 
kartu su neutraliąją Laoso 
kariuomene, jau ištraukia
mi. Jie grįžta i šiaurini Vi
etnamą, iš kur jie buvo atvy. 
kę padėti vietinams “neutra
liesiems" kautis. Tai pradžia 
svetimųjų ištraukimo.

Pereitą savaitę buvo ivykdv- 
zijos prezidento gen. De Gau
tas pasikėsinimas į Prancū- 
lle gyvybę. Prezidentas 

per plauką išliko gyvas.

Havaną. '; Alžerijos gyventojai eu
ropiečiai vis dar bėga iš to 
krašto į Prancūziją. Jie bė
ga dėl tame krašte vyraujan
čios anarchijos ir karių sau
valės. Arabų vietiniai kariai, 
buvę maištininkai, viešai 
pripažįsta, kad jie atima iš 
Europiečių butus ir juose ap. 
gyvendina arabų karių šei
mas, o taip pat jie pripa
žįsta, kad europiečių auto
mobiliai rekvizuojami kariš
kiems reikalams.

Kai Alžerijos vyriausybė 
bandė uždrausti sauvaliavi
mus, kariškiai pasipriešino, 

į ir dabar visa Alžerijos vy
riausybė turėjo apleisti sos
tinę ir išsigabeno į Oraną, 
kur stovi reguliarinė Alžeri. 
jos kariuomenė, atvykusi iš 
Maroko.

lių atstume.
Raketa, skrendanti į Ve-

keliauja

Vieeprezid. Lyndon John
son praeitą savaitę išvyko 
į 19 dienu kelionę, kurioje 
aplankas Lebanoną. Iraną. 
Turkiją. Graikiją. Kiprą ir 
Italija. Kelionės tikslas— 
drauo'tės ryšius su tomis 
valstybėmis sustiprinti.

A1 žėri jo j dar vis nesusida- j pėdsakus dar nedavė jokių .
i o kiek pastovesne vyriau- J vę^ulratu Arha pėdsaku yra1 uei^? yra pi i kimsta visokiau- 
sybė. To krašto kariuomenės dau?, bet tikrų nėra. ! instrumentų. Mokslinin-
karininkai imasi diktuoti,!imasi
kaip vyriausybė turi būti su
dalyta, jie siūlo sukviesti 
"revoliucinę tarybą,“ kuri ir 
sudalysianti laikinąją vy
riausybę, bet dalis kariuo
menės karininkų Orano sri
tyje remia Ben Bella sudary
tąjį ir vadovaujamą "politi- 

' ni biurą.“
Dėl karininkų pasiprieši-j 

nimo Ben Bella atšaukė rug
sėjo 2 d. numatytus parla
mento rinkimus ir pats išvy
ko iš sostinės Alžyro į Ora
ną, kur kariuomenės vadai 
jam pritaria. Kraštas neturi 
dabar vyriausybės, o tarp 
kariuomenės vadų gali priei
ti prie ginkluotų susirėmimų.

LAISVAS

Charles Benton Russel pa
leistas iš Akatraz kalėjimo, 
kuriame išsėdėjo 6 metus 
(buvo nuteistas 9 m.) už 
neregistruoto šaunamojo 
ginklo laikymą.

šių instrumentų.
■ kai tikisi, jei viskas gerai 
į pasiseks, kad į raketą sudėti 
j instiaimentai atidengs daug 
; Veneros paslapčių, tarp kit- 
! ko ir gyvybės buvimą toje 
j planetoje.

Eddie-Teddy Debatai
Rinkimų Klausimais

DĖL DARBO ŠVENTĖS
Kitos savaitės Keleivis išeis 
vieną dieną vėliau, todėl ir 
mūsų skaitytojai jį gaus vė
liau.

i

Pagalba Kubai RUSAI SPROGDINA

J Kubą paskutinėmis die
nomis atplaukė 22 rusu ir ki- 

tik j tų kom. kraštų laivai su vo- 
' šokia pagalba.

Sovietų Rusijos valdžia' 
vis dar sprogdina atomines 
bombas prie Novaja Zemlia 
ir apie tai nieko neskelbia.

Šį pirmadienį So. Bostono 
aukštojoj mokykloj vyksta 
debatai tarp dviejų kandi- 

i datų i senatą nuo demokra- 
i tų partijos. Varžovai yra 
J prezidento brolis Edward 
! M. Kennedy ir Edvvard J. 
McCormack, Jr., Mass. val
stijos generalinis prokuro
ras ir atstovų rūmų pirminin. 
ko McCormacko giminaitis.

Varžytynės tarp dviejų, 
palyginti jaunų žmonių stip- 

. riai jaudina demokratų par- 
i tija ne tiktai Massachusetts 
i valstijoj, bet ir visame kraš
te.

I



Puslapis antra? xUM_e.i v iš, 50. BOsivus

Nepriklausoma Alžerija
čios visuomenės, kad “nepa

piktintų“ svieto, nes miręs 
rašytojas buvo laisvų pažiū
rų ir Kai kuriuose savu ras
tuose nesivaižė kritikuoti 
tikybą. Tas ir paskatino ra
šytojo duKten oalį rašytojo 
tėvo raštų nuo visuomenės 
nuslėpti.

Taip svieto papiktinimo 
buvo išvengta, bet užtat vi
suomenėje visą laiką buvo 
girdėti protestų prieš tokią 
Įpėdinių cenzūrą.

M. Ivvain yra plačiai ži- 
skaitomas ir užsie-

Jau du mėnesiu Alžerija šiaurės Afrikoje yra nepri
klausoma. Bet per tuos du mėnesiu alžyriečių “tauta”, — 
jei toki tauta iš viso yra—nesugebėjo sudaryti savo vals
tybės vyriausybės ir jos vadai nesugebėjo susitarti nei dėl 
krašto parlamento rinkimų, nei dėl šalies administracijos 
sudarymo. Rinkimai buvo numatyti, o “politinis biuras” 
buvo jau ir kandidatų sąrašą sudaręs—196 kandidatus 
196 vietoms parlamente, — bet rinkimus teko atidėti, nes 
nėra krašte vyriausybės, kuri galėtų juos pravesti.

Kol ėjo karas prieš prancūzus, Alžerijos vadai, bent Į 
aktingai kovojantieji prieš Prancūziją, šiaip taip susikal- j
bėdavo, bet kai išaušo nepriklausomvbė iš generolo de noma> 11 ..n , - • v- j x , muose, todėl ne tik čia A-Gaulle malones, vienybe vadų tarpe suiro, prasidėjo kova ’
dėl pirmavimo. Be to, i politinę kovą tuoj pat Įsivėlė ka
riuomenė, kurios vadai irgi nėra vieningi. Mat. kariuome
nė ten yra dvejopa. Viena jos dalis kariavo krašto viduje 
prieš prancūzus ir tokios kariuomenės ten esą 7,000 vy
rų. . . Žinoma, po nepriklausomybės paskelbimo apie 
tuos vidaus karius, kurie ‘‘nugalėjo” 450,000 prancūzų 
karių,' susispietė visi, kas netingi ginklą nešioti ir dargi 
tie, kurie nešiojo ginklą prancūzų tarnyboje (o tokių bu
vo virš šimto tūkstančių) ir toji “vidaus kariuomenė” sa
vaime pasidarė krašto šeimininkas, nes tos vidaus kariuo
menės žmonės užėmė prancūzų karių vietą. Bet vieningu
mo ir tos kariuomenės vadų tarpe nėra. Kita kariuomenės

merikoje, bet ir visame pa
saulyje nestigo kritikos bal
sų prieš rašytojo raštų da
lies slėpimą, o rusai net pla
čia burna kalbėjo apie “a- 
merikonišką cenzūrą,” ku
ri. girdi, neleidžia rašytojo 
visų raštų paskelbti. Rusijoj, 
kaip ir kituose kraštuose, M. 
Tivain raštai dar ir dabar 
yra plačiai skaitomi ir rusų 
bolševikiški vadovai dedasi 
pasipiktinę “cenzūra,” ku-

JEI GALIMA. KODtL NEPASIPELNYTI

Nesvarbu iš ko. galima ir iš vyriausybės čiulpti, jei tik 
yra progos. Taip galvoja buvęs Eisenhoverio vvriau- 
svbės finansų sekretorius. Hanna nikelio bendrovės 
bosas. George M. Humphrey, kuris dabar gauna aiš
kintis dėl tu milioniniu pasipelnymą senato komisijai. 
Kairėje tos komsijos pirm. Stuart Symington. dešinėje 
Humphrey.
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_ , . . «, . • •» šūviais sužeidė ir paskui pa-
Rusų kariai Kuboje? Hko guJėti pHe tQS neiemtOs

Stebėtojai Kubos gyveni- sienos ištisą valandą. Kai 
mo sako, kad paskutiniu lai- sužeistasis jaunuolis visiškai 
ku rusai siunčia daugiau neteko jėgų nuo kraujo nu- 
ekonominės ir kariškos pa-Į bėgimo, tada atvažiavo ve- 
galbos Kubos diktatūrai,1 žimas ir jį nugabeno Į ligo- 
bet Amerikos vyriausybės { ninę, kur jis greit mirė. 
šaltiniai neuatvirtina iš ori- šitoks komunistų policijos 

nežmoniškumas sujaudino 
berlyniečius ir vakarinės

šaltiniai nepatvirtina iš pri 
vačių šaltinių gaunamas ži
nias, kad Į Kubą atkelta ne
mažai rusų kariškių. Sako, miesto dalies gyventojai išė-
padidėjo skaičius rusų ir ki-1 jo į gatvę demonstruoti. Jie 
tų komunistinių kraštų tech-; demonstravo prieš tą sieną 
nikų, kurie atvyksta mokyti skersai miestą prieš komu-

nistų nežmoniškumą, prieš 
vakariečių nuolaidumą ru-

dalis, gavus nepriklausomybę, “grižo” iš Tuniso ir Maro- V0* Š*a’ ka*p žinoma. beveik 
ko kaimyninių kraštų, kur ta kariuomenė arabu valstvbiu V. T61-’ -• et u>1J°Je
įr Sovietų Rusijos buvo apginkluota, suorganizuota, apmo. R ' if udo< leidi. 
kyta, bet kautynėse neturėjo progos dalyvauti. Ta “užsie- mas pačios valdžios ran- 
nio” kariuomenė ir jos vadai turėjo kelis metus laiko poli- kose* 0 todėl spausdinama 
tikuoti, bet Į Alžerija grižo lyg okupantai, jos saitai su tik tas, kam valdžia pritaria, 
kraštu pasirodė silpni ir “vidaus kariuomenė” nerodo no- Piktesnės cenzūros už bolše- 
ro klausyti tų, kurie atvyko iš užsienio Į jau iškovotą ne- vikišką cenzūrą Rusijoj pa. 
priklausomą valstybę. saulyj nėra, bet tas nekliudo

Du mėnesiai laikas per trumpas, kad būtų galima sa- rusams "piktintis ameriko. 
kyti, jog Alžerija nesugebės susitvarkyti vienaip ar kitaip. į niska cenzūra.
Bet dviejų mėnesių užteko Alžerijos vadams parodyti, kad Yra dar ir kitas

Juozas Stilsouas
1891 --1962

A. JENKINS
(Tęsinys)

Žinia apie Juozo Stilsono publikos girdėjosi jo adresu 
nepalankios pastabos.

Pirmininkas trumpai api
būdino mitingo reikalą ir

Kubos darbininkus, kaip 
naudoti iš “anos pusės” at
siunčiamas mašinas, bet to- sams ir prieš rusų kareivius, 
kių specialistų lankymasis kurie kasdien vyksta prie 
Kuboje nėra jokia naujiena, rasų karių paminklo sargy- 
Su mašinomis vyksta ir te- bą eiti. 
chnikai, su ginklais vyksta ir _ Ai* komunistai norėjo ty- 
instruktoriai, kurie parodo, čia išprovokuoti berlynie 
kaip ginklus naudoti.

Padidinta rasų ir kitų ko
munistų kraštų pagalba Ku- bės nebojimas, kas ten žino, 
bos revoliucijai rodo, kad tik Berlyno padalintame 
savo jėgomis Kubos revo- į aukštoka siena mieste 
liucionieriai nepajėgia nei į tas Įvykis padarė žmonėms 
ūkio aptvarkyti, nei kariškai neišdildomą įspūdį, 
tiprintis. Priešingai, palikti

čius savo tokiu nežmonišku
mu, ar tai jų žmonių gyvy-

areštą plačiai nuskambėjo ir 
nemažai sujaudino ypač 
Brooklyno lietuviškąją vi- 

reikalas. suomenę. Visur tik ir skam- perstatė kalbėti mane. Kal- 
laiko, 
enčių

jų pasiruošimas nepriklausomam gyvenimui yra toli gra- kuris bolševikiškai Rusijai bėjo kaltinimas: “Komunis- bėjau arti valandos 1 
žu neužtenkamas. Palyginus netoli nuo Alžyro, krašto sos- garbės nedaro. Rusai spaus- tai išdavė Juozą Stilsoną!”. nušviečiau metinių šv

1-.- — X____1-~1L _ ______________ - a 1 riino AT Tn-m’n vnotno iVvcza i ValoiimO nnntoibuCtinės, yra Kabilijos kalnai, kur žmonės kalba senovės Al- dina M. Twain raštus ir už i “Bimbiniai Įkišo i kalėjimą nuotaikas, kaip prieš pat 
žerijos gyventojų berberu kalba ir kurie nerodo jokio no- tą autoriaus palikoniams ne- sau priešingą žmogų’” ir areštą drauge praleidome
ro, kad arabai juos vaidilų. Tautinės grupės vra išsimė- moka nė cent0- Xėra kaiP ir panašiai. Visuomenės pasi- vakarą ir parvykus Juozui

•—*----‘‘ ’— — > • .... . . Į-anta- namo jis buvo areštuotas.
— - EhikliVo kum navoikta ir nPtpe lO“ X UUUI\a ▼ VZ į/WT\.n»w. — W

tinės konvencijos dėl auto- kie Įdavinėjimai nėra uopu- sujaudinta. Tuoj po mano

į juos vaiaytų. Tautines grupes yra įssime- ““‘F y panašiai, v uuon.enes j
į plačią Alžerija ir jos tik jėga bus Įjungtos mokėti. Ku>i- piktinimas visai supi*
įklausomą valstybę, kuri nėra jų valstybė. ja RėiJ parašiusi tarpiau- mas, nes lietuvių tarpi

savo pajėgoms Kubos tvar
kytojai ekonominiai sus
muktų, todėl gyvena iš iš
maldų. . .

Kubos “marksistiniai-le- 
ninistiniai” vadai gali betgi 
aiškintis, kad gyvenimas iš 
išmaldų dabar yra mada ir 
ne tik Kuba tuo verčiasi, bet 
ir kiti kraštai Įprato laukti 
pagalbos, lyg kokios duok
lės.

ciusios po visą 
į naujai nepriklausomą

prancuzai’ ten buvo virs milijono ir rių nuosavybės apsaugos, to. liai-ūs. Ėmėmės gelbėti Juo- kalbos darėme rinkliavą vėl
dabar bėra tik apie pusę milijono, nėra tikri dėl savo atei- d£j Maskvos valdovai sveti- za pagal savo išgales. Pra- Stilsono gelbėjimui ir buvo
ties ir vis dar bėga is krašto Į Prancūziją. Gal dalis jų vė- J mų rašytojų raštus spaus- dx:a: sušaukėme marini lie- surinkta virš vienuolikos
liau grįš, kai kraštas kaip nors susitvarkys, bet dabarti- dina kaip nori ir už tai nė tuvių susirinkimą New Pla- šimtų dolerių. Taip yra už- kurios viršuje nutiestos spy.
niam laikui ir dar ilgesniam laikui tai yra didelis nuostolis cento autoriams ar jų pali- —1—j—r.o
kraštui, nes jie buvo krašto ūko vadovai, technikai, mo- koniams nemoka. Tai yra at- su sroviu lietuviu laikraščiu
kytojai. Ilgainiui arabai išsivers ir be jų, bet dabartiniu vira vagystė, bet kas gali ,edaktorius: nuo “Tėvynės” j Aukų rinkimas užtruko 
laiku šalies ūkis yra visiškai sugriuvęs ir atsistatymas pa- priversti stiprią Sovietija Vitaiti. nuo “Vienybės” Ty- apie valandą laiko su pinigų 
reikalaus ilgesnio laiko, o valgyti reikia ir nepriklausomy. mokėti autoriams ar jų Įpė- gjjava jr nuo “Laisvės” An- nuskaitymu. Publikai

JT rūpestis N. Gvinėjoj
Amerikos tarpininkai vi

sokiais būdais “prikalbino” 
Olandiją perleisti N. Gvinė
jos salos dali Indonezijai, 
bet netiesioginiai, o per JT 
organizacijos tarpininkavi
mą. Jungtinių Tautų žmonės 
ten jau ir nuvyko pasižiūrė
ti, kokį kraštą jie turės per-
imti ir perduoti Sukamo ad- 

| ministracijai. Ir štai koks jų 
_ _ ; pirnias rapestis pasirodė pa-
Berlynas ir P. Fechter j pUasų krašte:

Pereita savaitė Berlyne Indonezija iškėlė tame 
buvo nerami. Miestas yra krašte kalius šimtus savo 
pertvertas aukštoka siena, karių muštis su olandais. 400 

tų karių olandai sugaudė ir
za Hali kvietėm kalbėti vi-' lekorduota ir "Naujojoj Ga- gliotos vielos. Taip komuni- uždarė i gardą bet keli šim. za Hali. Kiietem na. e., i ' „ štai saugo žmones nuo tai jų dar klaidžioja po N.

kapitalistinės pagundos, kad! Gvinėjos raistus ir Jungtinių 
niekas iš lytinės miesto da- Į Tautų organizacija yra susi

mokėti autoriams
bę gavus. O tai reiškia, kad reikia dirbtuves paleisti dar- kiniams už rasų vagiamus 
ban, reikia naujas kurti, reikia vykinti žemės refonna ir °
atlikti eibes kitų darbų. Kaip tas viskas seksis, jei net pa- šil.die „ kada propagandos 
cios pradžios nesugebama pradėti? Jau kalbama, kad A- sumetimais naudinaa vra . . -
menka turės maitinti badaujančius alžyriečius, nors nor- autoriui nakiški bolševikiš- mmi? zmones- 

ką išmaldą.

nuo
taną Bimbą. Plakatuose ir 
per radiją, kaip ir “Naujojoj 
Gadynėj” garsinome, kad 
užkviesti kalbėti visu isitiki-

pranešta, kiek aukų
buvo

sudėta
lies negalėtų pabėgti i vaka
rinę miesto dali. Bet bėgan-

maliais laikais kraštas išveždavo savo kviečiu:
Kongo du metus nesugeba apsitvarkyti ir taptautinė

armija ten turi nesamą tautą vienyti. Alžerijai gal to ne
reiks, bet spektaklis ir ten ne koks.

Dėl Mark Twain raštų 
apmokėjimo Į Sonetų Są
jungą kadaise buvo nuvažia
vęs advokatas A. Stevenson, 
buvęs iš dviejų kartų kandi, 
datų Į Amerikos prezidento 
vietą, bet nieko neišsiderėjo 
iš Maskvos už autoriaus M. 

žy- - bar jau praėjo 52 metai, bet Tivain raštų spausdinimą.

Marko Twaino raštai
Amerikiečių vienas

miausių rašytojų yra Mark visi jo raštai vis dar nepa-
Twain (tikra pavarde Sa-: skelbti. Nepaskelbtos nė ,^,.00x0 • •
muel L. Clemens), kuris gy. tos išcenzūruotosios autobi- 
veno 1835-1910 metais. Jis ografijos dalys. Duktė, kuri 
laikomas vienu iš Ameri

Rusų bolševikams jau yra 
rasta apvoi

torius ir dėl to žmonės net

JUOZAS STILSONAS

Publikos prisirinko pilnu-

rūpinusi, kaip tuos išsklai
dytus karius pasiekti ir su
rankioti, kad papuasai jų 
kaltais nesuvalgytų. Su be
laisviais vargo nebus, juos 
Jungtinės Tautos grąžins j 
Indoneziją, kur Sukamo pa
sitiks juos kaip didvyrius už-

ir kokiam tikslui pinigai bus atsiranda: Jau virš
leidžiami. Po to A. Bimba zmon,f! ™'o pne tos gė- 
buvo perstatvtas kalbėti ir dlng°s komunistų sienos, 
tuoj via iš maišo išlindo. A. J.u?s.n,us?™ komunistų po- 
Bimba pradėjo aiškinti, kad licimnkai, kūne yra pasta- 
esą gerai, jog žmonės auko- ‘J1’ s?ug<>t> ir. daboti,
ja 'politiniams kaliniams, bet k,a<1 nlekas ,s komunistų vai. kanautojus. Bet kaip suies- 
esa nereikia darni klaidos ir dalies negalė- koti balose klaidžiojančius
rūpintis vienu politiniu kali- ‘U Pabėgti. , kanus?, O jei nesuieškosi,
niu, bet reikia rūpintis vi-' Rugpjūčio 17 d. per sie-^i neall.ks, humamtannės 
sais, reikia visus gelbėti. nU bandė i vakannė miesto, msijos-gelbeti agresonus 

To iam ir užteko nublikadali pabėgti 18 metų ber-H8 oalų. Ir štai, neturėjo bo- 
oradė o™e.imauti pastabas niukas Peter Fechter. k«mu-!b? va>«?. Amerikos di- 
daiytf, kad “mes išdavikų mstli policininkai jį trimis Pamatai parūpino jo.
neremsime, ir greit žmonės------------------------------ —
sustojo ir pradėjo skirstytis, no neišlaisvins per porą mė.
Susirinkimas baigėsi A‘. 
Bimbai net nebaigus pasa-

nesių, tai neimsiąs nė vieno 
cento už savo profesiona-

kos literatūros klasikų, o jo 
raštai, kaip Tom Sawyer, 
Huckleberry Finn, Princas 
ir elgeta, Connecticut yan- 
kis karaliaus Artūro dva
re ir eilė kitų dar ir šiandien 
yra plačiai skaitomi ne tik 
Amerikoje, bet ir užsienyje. 
Jo raštų yra išversta ir Į lie
tuvių kalbą.

Bet plačiai skaitomas ra
šytojas, kai jis mirė, susi
laukė netikėtos cenzūros iš 
savo artimųjų. Jo palikimo 
saugotoja duktė Clara Cle
mens Samossoud, “nutarė,” 
kad kai kurie jos tėvo raš
tai netinka plačiajai publi
kai skaityti ir neleido tėvo 
viso palikimo skelbti. Jos

tėvo palikimą taip rūpes
tingai nuo visuomenės sau
gojo, dabar yra 88 metų am
žiaus ir ligota. Ji dabar nu
tarė pakeisti savo nuomonę 
ir jau leidžia tėvo nepa
skelbtus raštus atspausdinti? 
Jo raštų rinkinys, užvaldy
tas “Laiškai iš žemės” pasi
rodys dar šiais metais Harp- 
er & Row leidyklos išleisti, 
o ankščiau išcenzūruoti sky
riai iš autobigrafijos irgi 
nutarta paskelbti kokiame 
nors magazine.

Toks atsitikimas, kad pa- 
likonys cenzūruotų mirusio 
rašytojo palikimą, yra retas 
dalykas. Bet pasitaiko. Juk 
nereta yra, kad mirus tėvui 
ar motinai, vaikai juos pa-

nustojo piktintis. Ką gi pa
dalysi, kai yra toks ilgaran- tėlė didžioji svetainė, galė
ki? kaimynas? O jeigu rasai jo būti apie 12 šimtų žmo- 
kam moka už rastus, tai rei- nių. K. Steponavičius pirmi- 
kalauja. kad autorius “dū- ninkavo ir pirmučiausiai 
šia ii kūnu tarnautų bolše- perskaitė raščiuką nuo Tys- 
vizmo idėjai ir nedrįstų apie ]javos, kad prakalbose nega-
bolševikišką tvarką kritiškai ijs dalyvauti; ilgoką raštą ou»unumuki xjh*-

nuo red. Vitaičio, Įsono' gelbejimo reikalu, be 
‘ ‘ P - i kuriame apgailestavo Stilso. Brooklyno buvo dar ir kito-

_ ino nedalią, pasižadėjo viso-'se kolonijose. Žymėtinai ge

koti maldelės, kad nereikia linį patarnavimą. Taip ir 
“vienu Stilsonu rūpintis.”, buvo.
Tiesa, A. Bimba prašėsi pa-. Stilsoną išlaisvinti truko
cioje pradžioje kalbėti, bet 
mes nujautėme, kad jis gali 
kiaulystę iškirsti ir todėl da
vėme jam balsą, kada visas 
reikalas jau buvo atliktas. 

Susirinkimai Juozo Stil-

GAVOME NAUJĄ 'mis išgalėmis remti Stilso-j ras susirinkimas Įvyko So.
no reikalą, deja, kalbėti ne- Bostone, drg. N. Jonuškos 
galįs, nes per ūmai pranešta, sušauktas. Jame kalbėjau 
tą pat vakarą ir tuo pat laiku aš, drg. Mich elsonas ir vie- 
turis kitur kalbėti. i nas protestantų kunigas, ku-

Ant. Bimba nuo “Lais- rio pavardės neprisimenu.

ŽODYNĄ
Lieturiikas angliškas žo

dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
7 doleriai.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

vės“ jau sėdi ant estrados, 
tik kažin kodėl nesijaučia 
ramus. Sakyti, kad jo sąži
nė jam nedavė ramybės bū-

patvarkymu ir iš rašytojo k’^oja taip, kaip jie nori, o
visai ne taip, kaip tėvas ar “Keleivio” administraci- 
motina norėjo. Mark Twain ja prašo mielųjų skatytojų, 

netinkami plačiajai’ pubh-lduktė nutarė pas^avinti sau kurie keičia adresą, prane- 
kai skaityti. te*s£ ka* kuriuos rašytojo į iant naująjį adresą neuž-

Nuo rašytojo mirties da- raštus P381®?1’ nuo skaitan-i ro/rsti paraiyti ir senąjį.

autobiografijos buvo išcen
zūruoti penki skyriai, kaip

Gerų žmonių patarimu ir 
rekomendacija gavome vie
ną iš žymiausių New Yorko 
advokatų Chandlerf, kuris 

tų per daug, nes sąžinė to' apsieėmė rūpintis Stilsono 
stalininio politikieriaus nie- reikalu ir užtikrino, kad jo 
kada nevargino. Greičiausia klijentui nereikės ilgai kale
lis buvo neramus todėl, kad jime būti. Dar daugiau, jis 
jautėsi šiame

6 mėnesius. Be būtiniausių 
išlaidų, advokatas Chandler 
ir neėmė nieko už savo triū
są. O jei būtų atsiekęs savo 
tikslo per du mėnesius, tai 
būtų reikėję sumokėti jam, 
be susidariusių išlaidų, dar 
tris tūkstančius dolerių, ar
ba viso apie $5,000. Deja, 
mes tiek pinigų ir neturėjo
me. Kaip vykau Į kalėjimą 
Juozo aplankyti, papasako
siu kitą kartą.

Plunksna vėl paslido 

Pereitą savaitę, kalbėda

Po de Gaulle kas?

Pereitą savaitę nežinomi, 
bet lengvai atspėjami pasi- 
kesintojai bandė nužudyti 
Prancūzijos prezidentą de 
Gaulle. žmogžudžiai iš au
tomatinių šautuvų apšaudė 
de Gaulle automobili, kuriuo 
jis vyko Į aerodromą skristi 
Į savo namus. Nėra abejo
nės, kad pasikėsinimą darė 
žmonės nepatenkinti de 
Gaulle politika Alžerijoj.

Alžerijos nesugebėjimas 
pradėti daugmaž normaliai 
tvarkytis yra tik paskatini
mas de Gaude priešinin
kams šaukti, kad jis “ša
lies išdavikas.”

Tai jau antras pasikėsini
mas prieš prez. de Gaulle 
gyvybę ir prancūzai rimtai

mas apie “Naujosios Gady- Pradeda rūpintis, kas atsi
neš” darbininkus ir vedėjus, j ^.ų, jei d e Gaulle būtų pa- 
paminėjau, kad Gasiūnas ^akntas iš savo vietos? Kas
dirbo prie to laikraščio. Tai imtų kraštą valdyti ir ar ne

susirinkime davė mums netikėtą propo- Į kėjas.

yra klaida. Turėjo būti pa- .vėl Pus.iau anarchija
sakyti Almonas, kuris tame vlrsun®J€> kuri žymėjo par-
laike dirbo kaip raidžių rin- amenJt?nni° režimo P»«ku- 

* tinęs dienas?
isai nepageidaujamas ir iš ziciją, būtent, jei jis Stilso-- (bus daugiau) I ID,

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

N. Biržiškai sukako 80 metų
J. VANAGAS, So. Boston, Mass.

Praeitą penktadienį, rug
pjūčio 24 d., prof. Mykolui 
Biržiškai, kuris šiuo metu 
gyvena Los Angeles mieste, 
sukako 80 metų. Šitokia reta 
proga apie kiekvieną žmo
gų būtų ko parašyti, o ypač 
apie toki žmogų, kurio gyve.

Daukša, Donelaitis, Poška, 
Stanevičius ir kiti praeito ir 
senesnių amžių lietuvių ra
šytojai—nieko nežinojome.

Štai šioje srityje M. Bir
žiška ii- buvo mūsų švietėjas: 
jis laikė mums paskaitas a- 
pie mūsų senąją literatūrą, 

nimas buvo šakotas. Bet a-į Atsimenu, viena tokių jo 
pie prof. M. Biržišką yra paskaitų buvo St. Šilingo 

bute Žvėryne. Mes klausė-

stengiausi savo silpnomis 
jėgomis jai padėti.“

PS. Pirmadienį, kada laik
rašti* jau buvo visai baigia
ma* ruošti, gauta žinia, kad 
prof. M. Biržiška rugpiūčio 
24 d. vakare mirė.

FRONTININKAI ;
BENDRUOMENĖJE I

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE

PROF. M. BIRŽIŠKA mės ištempę ausis, ir štai— 
mūsų profesorius apalpsta. 
Išsigandome be galo. Atsiga
vęs jis atsiprašė už sutruk- 

.J dymą—taip atsitikę dėl to, 
kad esąs pavargęs. Paskaitą 
betgi baigė.

Tas faktas ne vien man 
padarė didelį įspūdį. ”Jis 

I dėl daugybės darbų toks 
pervargęs, o štai mums pa
deda. Koks tai pasiaukoji
mas!“ atsimenu, galvojau.

Kitas į galvą įstrigęs vaiz
delis jau iš daug vėlesnių 
laikų.

Jau nepriklausomos Lie
tuvos laikai. Prieškalėdinis

tiek rašyta, kad kiekvienas 
daugiau ar mažiau nusivo
kia, ką jis mūsų tautai yra 
nudirbęs, todėl čia pakaktų 
tik priminti, kad sukaktuvi
ninkas vra vienas iš dvide-

Rugpiūčio 5-11 dienomis 
Wasagoje (Kanadoje) buvo 
Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų savaitė, į kurią buvo su- 
skridusios visos frontininkų 
didžiosios galvos, dalyvavo 
ir iš Europos atvykęs dr. Jo
nas Grinius.

Kanadoje leidžiami Tė
viškės Žiburiai tą sąskrydį 
plačiai aprašė. Mes čia duo
dame ištrauką, kuri liečia 
diskusijas apie Bendruome-

”Penktadienį nagrinėtas ki
tas lietuvių išeivijoje aspektas 
—visuomenininkų pastangos, 
nę:
Paskaitininkas PLB pirm. dr. J. 
Sungaila pirmiausia nušvietė 
PLB esminius pagrindus, o po 
to priėjo prie klausimo, kaip tin
kamiau suderinti visų laisvinimo 
darbą bedirbančių veiksnių pa
stangas. Koreferentas V. Vaitie-

SENIAU IR DABAR

\ iršuje—taip šeima pusryčiavo prieš 70 metų virtu
vėje. kurioj ir valgė, ir daugiausia laiko praleido. Val
gis buvo paprastas ir neįvairius. Apačioje—naujoviška 
virtuvė, valgomas daug Įvairesnis valgis, daugiau 
pieno, daržovių, vaisių; dabar ir maistui paruošti su. 
gaištama daug mažiau laiko.

Lietuvių meškeriotojų ir 
medžiotojų klubą*

Prieš dvejus metus gru
pės iniciatorių dėka buvo į- 
kurtas Chicagos lietuvių me. 
džiotojų-meškeriotojų klu
bas, kuris yra registruotas 
ir savo veiklai turi išduotą 
Illinois valstybės čarterį. 
Nors klubas tėra dar jaunu
tis, bet į savo eiles turi su
būręs per pusšimtį šio spoito 
mėgėjų. Klubas rudenį ir 
žiemos laike buvo suruo-

Town of Lake vietovėje 
bent du trečdaliai veikusių 
smuklių užsidariusios. Jos 
daugiausia buvo lietuvių 
rankose. To priežastis—už
sidariusios didžiosios Chica
gos skerdyklos ir pagaliau 
pačių žmonių persiorientavi
mas. Svaigiųjų gėrimų da
bar Chicagoje daugiau su
vartojama negu kada nors 
praeityje, bet smuklių skai
čius ir visame mieste yra ge
rokai sumažėjęs. Daugiau-

šimties pasirašiusių Lietuvos traukinio į Viekšnius, va- 
nepriklausomybės, dėl ku- žiuojąs Kalėdų proga savo 
rios jis kovojo kaip išmanė į motinos aplankyti, kiti bro- 
nuo jaunų dienų, aktą; ne- Hai negalį, o jau jų esą taip

metas. Kažkokiu reikalu te- kūnas daugiau išryškino Liet. 
ko būti vėlai naktį Šiaulių 
geležinkelio stotyje. Žiū
riu—prof. M. Biržiška vaikš
tinėja. Prieinu, klausiu: 
kaip, kur? Girdi, laukiąs

vieno laikraščio ir žurnalo 
redaktorius, kurjuose yra pa
rašęs daugybę straipsnių; 
daugelio knygų įvairiais mū
sų kultūros ir kt. klausimais 
autorius, dar ir dabar nepa
liaująs mus naujais veika
lais apdovanoti; Kauno uni.

susitarta, kad per didžiąsias 
šventes būtinai kuris nors 
turi ją aplankyti.

Tai bent sūnus, pagalvo
jau tada. Ar daugeliui moti
nų pavyksta tokius vaikus 
užauginti, kurie taip bran
gintų savo tėvus.

versiteto profesorius nuo pat 
jo įkūrimo, kuri laiką ir jo Kaip žinoma, M. Biržiška 
rektorius, vėliau Vilniaus priklausė Lietuvos Socialde 
universiteto rektorius; Pa- mokratų Partijai ir daug jo- 
baltiečiu universiteto Pin- Je veikė, bet 1917 m. iš jos 
neberge (Vokietijoje) pro- pasitraukė, nes to meto tos 
fesorius. ' partijos Vilniaus vadovybė

* * * ’ pareikalavo, arba išeiti iš
Man prof. Mykolą Biržiš-f Lietuvių Tarybos, arba iš 

ką teko pažinti kažkadai-partijos.
1912 metais Vilniuje ir! Paprastai tokie pasitrau- 
vėliau retkarčiais jį sutikti.
Čia ir noriu pasidalinti atsi
minimais, kuo jis man į gal
vą ir į širdį įsmego.

Prieš Pirmąjį pasaulinį

kę asmenys tampa savo bu 
vusios organizacijos priešai. 
Kitoks pasiliko M. Biržiška. 
Štai prieš penkerius metus, 
Keleivio redakcijos papra

Laisvės Komiteto padėtį laisvi
nimo kovoje ir nuotaikas, vyrau
jančias Įvairiuose veiksniuose.
Po to ėjo labai karštos diskusi
jos, pateikusios pasiūlymus di
delėje skalėje: pradedant nuo
pasiūlymo steigti nauja laisvi- j 1 ___
nimo veiksni (Kojelis iš Kalifor- : praplėstasis preZiuiumaS. 
nijos), nuvainikuojant politines • Posėd>je dar dalyvavo Fi 
partijas (J. Kralikauskas), siū
lant visą laisvinimo darbą pa
lengva perduoti Bendruomenei 
(dr. Kisielius ir daugelis kitų), 
siūlant Bendruomenei pirmiau
sia pačiai viduje daugiau sustip
rėti. o tik po to eiti i politinę 
veiklą (A. Rinkūnas) ir eilė kitų 
gana prieštaraujančių minčių.
Posėdis pagaliau baigtas visiems 
sutinkant su mintimi, kad visos 
pastangos turi būti nukreiptos 
toliau stiprinti Pasaulio Liet.
Bendruomenę.“

Vadinasi, čia įsistiprinę 
versime iš kojų ir Altą ir Vil
ką!

BIMBA IR SOBLEN

VLIKO PREZIDIUMO 
POSĖDIS NEW YORKE

(E) Rugpiūčio 11d. New 
Yorke posėdžiavo VLIKo

ninkas.
Paklaustas, kaip jis, turė

damas tiek pareigų, sugeba 
būti stipins ir sėkmingas, E. 
Ketvirtis atsakė; „Gal dėl 
tO, kad manu padėjėjai ben- 
dradarbiauja ir remia tuos 
mano darbus, kuriuos aš lai
kau svarbiais mano atsto- 
vaujamom organizacijom.“

Kai šis rašinėlis pasirodys

nansų Komisijos nariai ir 
Tautos Fondo atstovas. Po
sėdyje apžvelgta tarptautinė 
padėtis, aptartas VLIKo 
darbų derinimas bei Lietu- Keleivy, E. Ketvirtis jau bus

šęs keletą parengimų salėse. Įsla’ s^eHmt bujos prog- 
Pavasario ir vasaros savait- į ram3, gurkšnojama namuo- 
galiais dažnai surengia įvai- jse’ n?s žymiai pigiau, 
rias išvykas meškerioti. Šie-1 sauSjau praktiškiau. To 

pasėkoje smuklės neišsilai- 
kydamos turi užsidaryti. 

Chicagai 125 metai
1837 m. kovo mėn. 4 d. 

buvo paprašyta inkorporuoti 
miesto teisėmis Chicaga. 
Taigi šiemet miestui sukan
ka 125 gyvavimo ir progre
so metai. Ir lietuvių stam
biausioji išeivijos dalis ap
sistojo ir įsikūrė šiame mies
te, kartu į jo gyvenimą ir 
kilimą įnešė savo atitinkamą 
indėlį. Rugsėjo 24 d. su iš
kilmingu „Torchlight Para
du“ buvo pradėtas sukak
ties minėjimas, kuris užsitęs 
visą savaitę. Lietuvių orga
nizacijos ir meno vienetai 
taipgi buvo įsijungę sukak
tuviniame minėjime.

J. J-tis

CHICAGO, ILL.

karą Vilniuje pradžioje vei- sytas atsakyti į klausimą
kė viena slapta lietuvių 
moksleivių kuopa, o vėliau; 
ateitininkams atsiskyrus — 
dvi; ateitininkų ir aušrinin
kų. Paskutiniajai teko ir 
man kuri laiką vadovauti. 
Mums nemažai padėjo vie
tos lietuviai šviesuoliai: F. 
Bortkevičienė, M. Šleževi
čius, M. Biržiška, dr. St. Ma
tulaitis, A. Žmuidzinavičius, 
St. Šilingas ir kt.

Iš to laiko prof. M. Bir
žišką vis tebeturiu savo vaiz
duotėj einantį Jurgio pros
pektu į tarnybą banke ir 
skaitantį laikraštį. Atsime
nu, tada pagalvodavau, kad 
tas žmogus nė vienos minu
tės nepraleidžia veltui.

Anuomet mes šiek tiek ži
nojome apie gyvuosius jau 
žymiau pasireiškusius rašy
tojus (su Žemaite ir Gabrie

Kodėl ir pasitraukęs iš par. 
tijos vėliau visuomet balsa
vai už L.S.D. (tą jis viešai 
seniau buvo paskelbęs), pro
fesorius šitaip atsakė:

„Išstodamas iš labai man 
brangios L.S.D., aš palikau 
nepartinis (ne nepolitinis, 
kaip kartą klaidingai iš ma. 
no rankraščio išskaityta ir 
išspausdinta), bet socialde
mokratas ir to niekur ne
slepiu.

”Aš ne tik myliu (atleiskit 
seniui už sentimentalumą)

1 tebegyvus dar—ačiū Dievui 
—buvusius savo artimus par. 
tinius vadus—VI. Sirutavi- 
čių, St Kairį, K. Bielinį; 
kaip brangus man buvo dar 
dr. Domaševičius, Aug. Ja
nulaitis ir net Kapsukas, ko. 
lei jis nevirto bolševiku (net 
ir po to mudviejų santykiai

le Petkevičaite-Bite gana ar- tarpusavyje įdomiai pynėsi,
timai bendravome), šiek 
tiek žinojome ir apie V. Ku
dirka, J. Biliūną, buvome 
girdėję apie Valančių, Si- 
mąną Daukantą ir dar vieną

apie ką čia ne vieta kalbėti), 
bet ir tebebranginu iš jų pa
semtąjį savo visuomeninį 
darbo patyrimą.

’To išstojimo iš partijos

Maskvinių popiežius An
tanas Bimba labai sielojasi 
dėl JAV teismo nuteisto, bet 
pabėgusio Sovietų Sąjungos 
šnipo daktaro Roberto Sob- 
len likimo. Bimba labai bijo, 
kad tas šnipas nebūtų iš 
Anglijos, kur jis dabar yra, 
grąžintas i JAV bausmei at
likti. Bimba, atrodo, pasku
tines savo kelnes atiduotų, 
kad tik Soblen nebūtų grą
žintas. A. Bimbai Soblen yra 
nekaltas, nes jis taip rašo 
Laisvės rugpiūčio 21 d. lai
doje.

A. Bimba tebelieja ašaras 
ir dėl Rozenbergų ir kitų 
bolševikų šnipų, kuriuos 
JAV teismas yra nuteisęs. 
Bet jis nėra nė vienu žodeliu 
pakaltinęs tų, kurie tūkstan
čius išžudė pačioj Lietuvoj 
arba ištrėmė į Sibiro kator
gą. Mat, ir jis, kaip viemas 
tarnas, laikosi komunistų 
skelbiamos „teisybės“, kad 
enkavedistai nekalto žmo
gaus nesuima, o jei ką jau 
suima, tas yra kaltas. Kas 
kita JAV teismai—jų nuteis
ti komunistų šnipai yra ne
kalti...

vos reikalais budėjimas be
sikeičiant tarptautinei padė
čiai. Plačiai apžvelgtas pa
vergtųjų gyvenimas Lietuvo
je. Pa/vruoju metu buvo 
daugiau galimybių susitikti 
su lietuviais, atvykusiais į 
Vakarus Įvairių pasirodymų 
(sportas, festivalis ir pan.) 
progomis, be to, jau ir į Vak. 
Vokietiją per 3-4 metus bus 
atvykę iš Lietuvos daugiau 
kaip 3,0o0 asmenų. Posėdy
je taip pat išsamiai aptartas 
lėšų klausimas, pripažinta, 
kad Chicagoje liepos mėn. 
pabaigoje ivvkęs ALT suva
žiavimas bus išsklaidęs kai 
kuriuos neaiškumus. VLIKo 
posėdis buvo darbus ir pozi
tyvus.

So. Bostone.
Koresp.

LAWRENCE, MASS.

š ST. PETERSBURG, FLA.

Čia lankėsi E. Ketvirti*
Edmundas Ketvirtis, So. 

Bostono Lietuvių Piliečių 
Dr-jos pirmininkas, su savoj 
12 metų sūnumi Lavvrence 
čia buvo atvykęs savo tėvų 
Petro ir Elenos Ketvirčių ap
lankyti. Išbuvo apie 3 savai
tes.

Edmundas Ketvirtis vra 
oro pajėgu atsargos pulki
ninkas leitenantas, buvo A- 
merikos Legiono Stepono 
Dariaus posto vadas, perei
tais metais buvo So. Bosto
no evakuacijos—Šv. Patriko

Bus didelis piknikas
Lietuvių Tautinė Katalikų 

parapija ruošia didelę gegu
žinę, kuri bus rugsėjo 9 d. 
Lietuvių Tautiniame Parke, 
North Lovvell Rd., Methuen, 
Mass.

Bus gražių dainų, žaidimų 
vaikams, bus ir dovanų vi
siems, skanių lietuviškų val- 
gnj-

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šią gegužinę ir 
tuo prisidėti prie parko pa
taisymo.

Parapijos Komitetas

KANADOS LIETUVIŲ 
ŠVENTĖ

met grupėmis ar pavieniai 
vykstama dažniausia į Pu- 
ckaway didžiulį ir žuvingą 
ežerą, kuris yra Wisconsin 
valstijoje. Grįžtama daž
niausiai su neblogais laimė
jimais. Darbo Dienos ilgame 
savaitgaly vyksta keliais au
tomobiliais pažvejoti į jau 
minėtą Puckaway ežerą.

Sėkmės ir palankaus oro, 
vyrai!

Bus šaunios vestuvės

Dainavos ansamblio narė 
Birutė Nagrockaitė spalio 
13 d. išteka už savo išrinkto
jo jaunikaičio J. Kapitany. 
Bažnytinės jungtuvės bus 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, o 
vestuvinis pobūvis Balio 
Pakšto svetainėje. Vestuves 
ruošia jaunosios teta Vero
nika Gesaitienė. Pažymėti
na, kad jaunoji greta dainos 
meno sugeba ir gana gerai, 
spalvingai, skoningai vaiz
dus perkelti į drobę ar po
pierių. Linkime jauniesiems 
geriausios kloties visuose 
vedybinio gyvenimo žings
niuose.
Patogiai įsigyjamos knygos

Nidos Knygų Klubas Lon
done, Anglijoje, leidžia pi
giausiomis, kiekvienam lie
tuviui prieinamomis kaino
mis vertingas knygas, bei iš 
mūsų periodinės spaudos 
vertingų straipsių atranką, 
vadinamą Rinktine. Papra
šius prisiunčiami katalogai 
ir iš jų išsirinktieji leidiniai

Mirė J. Šmulkštienė
Rugpiūčio 20 d. ilgai ir 

sunkiai sirgusi mirė Julija 
šmulkštienė. Lietuvių Vals
tiečių Liaudininkų S-gos pir
mininko Liudo Šmulkščio 
žmona. Jam ir sūnums reiš
kiame gilią užuojautą.

ALTO V-BOS POSĖDIS

Rugpiūčio 18 d. buvo A- 
merikos Lietuvių Tarvbos 
liepos 28-29 d.d. suvažiavi
me išrinktosios valdybos pir
masis posėdis, kuriame turė
jo ir pareigomis pasiskirsty-
ti, bet kadangi ne visi nariai 

paštu. Chicagoje knygos ta i posėdyje dalvvavo. tai tas 
pačia kaina pristatomos į į klausimas atidėtas kitam po- 
namus. Tereikia prisiųsti tik sėdžiui, kuris bus rugsėjo 
savo adresą. Rašyti prašo
ma adresuojant: J. Janulai
tis, 4520 So. Hermitage Avė.
Chicago 9, III.
Nemalonūs zanavykų klubui 

metai

menesi.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

kitą, bet kas tas Mažvydas, aš vis dėlto, kur galėjau,

Rugsėjo 1-3 dienomis 
Windsore bus didžiulė Ka
nados lietuvių šventė—De
vintosios Kanados Lietuvių 
Dienos.

Visi parengimai bus Clea- 
rv auditorijoj (201 River- 
side Drive West). Čia rugsė-

Šakių apskrities zanavykų . 
klubui šie metai yra tikrai m 50 CCTrt0 
nemalonūs ir nuostolingi.
Niekeno nelaukiama ir ne
mėgiama mirtis vasaros a- 
tostogų laikotarpy išplėšė 
net tris veiklius klubo na
rius, kurių nebuvimas mūsų 
eilėse tikrai bus jaučiamas.
Nelauktai iš mūsų išsiskyrė

jo 1 d. 1 vai. popiet atidaro, i Marijona Maciukeviėienė ir
ma Dailės paroda, vakare 6 
vai. bus susipažinimo vaka
ras—balius ir šokiai. 

Rugsėjo 2 d. 6:30 vai. vak.
Dienos parado, kuris kasmet, prasidės iškilmingas aktas
būna kovo 1 < d., vadas, šiuo 
metu ji? yra Karo \ eteranų 
So. Bostono bendros tarvbos 
narys. Amerikos Legiono 
Suffolk apskrities tarybos 
vykdomojo komiteto narys.

pereinamosios dovanos įtei
kimas sportininkams ir kon
certas, kurio programą at
lieka Dainavos sambūris su 
solistais M. Kripkauskiene 
ir J. Vazneliu, Hamiltono ir

Čia pastebėtina, kad Ket- Detroito tautinių šokių šokė-
virtis vra ir sėkmingas vers
lininkas-iš tėvu perimtos

jai.
Rengėjai kviečia kuo gau-

Gražų Lietuvos žemėlapi 
galite gauti Keleivio įstaigoj

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Juozas Orintas, gyvenę 
Crown Point, Indianoje; 
Antanas Martišius, ilgą lai
ką gyvenęs Chicagoje ir pas
kiausiai jos gražiame prie
miestyje. Liūdna netekąs šių 
darbščių ir nuoširdžių klubo 
veiklai zanavykų. Ju šei
moms ir artimiesiems klubas

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.

SKAITYK STASIO MI- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 

reiškia nuoširdžiausią užuo-jKNYGĄ; “Lietuviu Išeivija 

Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLU. KAINA MINK-

jautą.
Nepaprastai sumažėję* 

smuklių skaičių*
Žvilgtelėję tik du metus

Su saule gyvensi—bado nėra-' brangenybių krautuvės savi- siau šventėje dalyvauti. ' atgal, pastebėsime, kad
STAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—$5.00.
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KĄ I LIETUVĄ ĮVEŽA?

Žinome, kad Lietuvoje 
daug ką gamina, bet joje 
visko trūksta, nes išvežama į 
kitas besocias ’ broliškas 
respublikas“ ar į užsieni. O 
ką atveža į Lietuvą?

Atsakymas: gerai "išmuš- 
trintus“ parteicus lietuviams 
mulkinti.

Štai vienas tokių Ivan Se- 
dych palaidotas Vilniuje 
rugpiūčio 18 d.

Jis gimė 1911 m. Sibire, 
jaunas įsijungė i komsomolo. 
o nuo 20 m. amžiaus i komu
nistų partijos veiklą. Partija 
jį išmokslina, siunčia dirbti 
partinį darbą pirma Sibire, 
o vėliau Ukrainoj. Nuo 1950 
metų jis atsiųstas į Lietuvą, 
ir čia tas Ivan— "savo gabu
mus panaudojo kolūkinei 
santvarkai stiprinti,“ tariant 
’Tiesos“ žodžiais.
Ir tokių "gėrybių,” kaip tas 

Ivan Sedych. Lietuvon at
siųsta ir siunčiama visa ga
lybė.

Vėl apdovanoti atėjūnai
Sovietijoj rugpiūčio 18 d. 

vra ”Oro laivvno diena“. Tav »
proga "prezidentas“ Palec
kis įteikė “garbės raštus" 
trylikai Civilinio oro laivyno 
Lietuvos atskiros aviagru- 
pės darbuotojų, iš kurių gal 
tik Vigelienė, Jaškelevičius 
ir Zaleskis yra lietuviai, o 
kiti aiškūs rusai.

Ta proga tuos "raštus“ ga
vo ir 12 karo lakūnų "už pa
siektus laimėjimus kovinia
me ir politiniame parengi
me“ ir pulk. Georgij Jasev 
"už aktyvų dalyvavimą vi- 
suomeninėje-politinėje veik
loje ir Tarybinės Armijos 
karių ryšių su gyventojais 
stiprinimą.“

Kosminiai skridimai 
nustelbė įvairius rūpesčius

(E) Rugpiūčio 11-12 d.d. 
sovietams į orbitą paleidus 
du kosminius laivus, prane
šimai apie skridimą, pasikal
bėjimai su įvairių profesijų 
žmonėmis, entuziazmo ska
tinimas nustelbė visas kitas

Ekspedicija aplankiusi Obės 
žiotis Salechardo rajone. Iš
vykos tikslas buvęs susipa
žinti su tundros paukščių 
fauna. Ekspedicijos daly
viams teko lankytis daugiau
sia pereinamoje zonoje tarp 
taigos ir tundros.

Studentų choro gastrolės
(E) Kauno Politechnikos 

Instituto akademinis cho-

reikšti pasididžiavimo jaus
mus.

Jau pradėta skelbti, kad 
ir Lietuvos žemdirbiai spar
čiau dirba, prisiklausę tų 
džiaugsmingų žinių apie
’mūsų krašto“ piliečių žygį. .. ....
iš kitu vietų vėl skelbta,'rasišvyko trijųsa\aičių kon.į£ C ' - •II* * * _ * _ i« •» i 1 XAVlQrl1 ’xad žmones mesdavo darną
ir bėgdavo klausytis radijo 
žinių. Rugpiūčio 13 d. per 
v'ilniaus radiją kalbėdamas, 
Komentatorius St. Laurinai
tis kėlė sovietinį pranašu-

certinei kelionei į Sovietų 
Sąjungą. Trumpai apsistoję) 
Maskvoje, kauniečiai, azer-l 
beidžianiečių pakviesti, kon
certavo Baku miesto studen
tams ir šiaip gyventojams, i 
Be to, vyko į Juodosios jū- imą, žemino amerikiečių pa- ... 

siektus laimėjimus, jų moks-j ros pakrantes ir su koncer- , 
io lygį. Esą, amerikiečiai 1 tais aplankė Soči, Jaltą ir 
skriuimus vykdę skubotai, i kitas vietoves. Be keleto lie
ju palydovai leidžiami į erd 
rę kariniais tikslais, o sovie

tuviškų dainų (repertuaras 
papildytas viena nauja dai

tams terūpi taika... Toliau na, pagal Biliūną), choras 
numatė išpildyti dainas grti- 
zinų, azerbeidžanų. ukrainų 
ir kitų tautų kalbomis, be to,

aiškinta, kokia milžiniška 
esanti “mūsų tėvynės“ galia 
ir kad komunizmo priešus 
pagavęs... išgąstis. Pagaliau, ‘ ištraukas iš operų ir kt. 
papasakota, kad liaudies 
dailininkė Elena Babravičie- 
nė per dvi dienas nuaudusi 
lietuviškais ornamentais į 
juostą ir ją pasiuntusi nar
suoliams...

CH l'RCHILL VĖL SVEIKAS

Vt instoa Churvhitl. S? m. amžiaus, neseniai nusilaužė 
šlaunikaulį, bet pagijo ir ligoninę apleido. Bet jį ištiko 
kita nelaimė—padvėsė jo mylimas šuo Kufus. kurį 
čia matome nufotografuotą kartu su šeimininku 1953 
metais.

Suomijos sostinė Helsinki
(Elta) Kaip atrodo Hel- tūri, bešališka, pildanti val- 

sinkis? ELTOS atstovui gra- džios nurodymus, 
žioje Suomijos sostinėje pra. Kai Helsinkyje vyko fes- 
leidus 11 dienų susidarė toks tivalis, sostinės gyventojai, 
vaizdas: tai aiškiai vakarie- negalėję išvykti kitur,, ra- 
tiško atspalvio miestas. Jo miai vaikščiojo gatvėmis ir 
išvaizda, gyventojų papro-j stebėjo kai kurių afrikiečių 
čiai, gatvių, krautuvių, di-į ar indų išsiskiriančius tauti- 
džiųjų magazinų vaizdai i nius rūbus, lai buvo jų v ie- 
ryškiai liudija, kad suomių Į nintelis dėmesys festivaliui, 
sostinė tampriais ryšiais su-1 jei neskaityti saitų žvilgsnių, 
jungta su Vakarų pasauliu., pražygiuojant delegacijų
Tad šiuo požiūriu pirmą kar
tą Helsinkyje atsilankęs bu
vo maloniai nustebintas, 
kaip, greičiau, abejingai bu
vo nuteiktas iš sovietinio pa
saulio atvykęs jaunuolis ar 
iaip svečias. Taip, komunis- 
inč* iškilmės vyko išimtinai 
Vakarų pasaulio rėmuose. 

Helsinkis turi bent septy-

Piktinasi festivalio 
trukdytojų planais

Garbės raštas rusų teatrui
šią vasarą, liepos-rugpiū- 

valst. rusų dramos 
teatre Vilniuje spektaklius
pastatė Kalugos srities te
atras. Be Vilniaus, rusų ar- 

i tįstai dar pasirodė Kaune,

nis modernius dienraščius ir 
kiekvienas jų atstovauja ku- liu 
iai nors politinei partijai ar žinoma, 

krypčiai. Leidžiamas ir pa- vaizdas buvo 
čių komunistų organas su įup be

būriams ar eisenoms.
Komunistą siekė turėti sa

vo šventę ir net kosmonauto
Gagarino atgabenimas nesu
gebėjo išjudinti sostinės.
Taip, senatorių aikštėje bu
vo chorinių šūkavimų, bet 
tai atliko daugiausia kai ku
rių delegacijų, pvz., rytinių 
vokiečių jaunuoliai. Sosti
nėje gyve imas ėjo savo ke.

valgyklų 
pakitėjęs, nes 

dalyvių,

gatvių,

! čio men

Alytuje, Švenčionyse, VRE' 
(E) Savo atstovo ilgame statyboje (ties Vieviu), N? 

straipsnyje iš Helsinkyje bu
vusio komunistų vadovauto 
festivalio Liteiatūra ir Me
nas (31 nr.) paskelbė nuo- 

kad, girdi, dar

Vilnioje, Grigiškėse, Balto
joje Vokėje. Po paskutinio 
spektaklio Vilniuje kultūros

Lietuviai Helsinkio festivaly
Lietuviams, atrodo, buvo įsakyta vengti ryšių su va
kariečiais. —Visai kitokie buvo estai ir latviai

juk be per 13,000
>8,000 egz. tiražu. Komunis- dar buvo sugabenta bent ke
rimo bloko žmonės festiva- liolika tūkstančių provinci- 
!io metu galėjo įsitikinti, jos jaunuolių (šie didele da. 
kad spauda atstovauja įvai- }įmį buvo "okupavę“ stadi
jas nuomones, ir laisvame jonąatidarymo dieną). Mais- 

krašte nėra vietos partinio.: to tiekėjai gal buvo vieninte. 
vyriausybinio monopolio įįaį? daugiau triušę festiva- 
paudai. Kino teatruose žiū- }įo dienomis. O tas maistas,

(Elta) Jau buvo minėta, ti jokio kontakto. Pakviesti 
ministro pavad. V. Jakelai- kad lietuvių delegaciją Hel- pasikalbėti, pasidalinti įs- 
tis rusų dramos kolektyvą : linkyje jaunimo ii- studentų pūdžiais valgykloje, atsisa- 

prieš festivalio atidarymą apdovanojo Lietuvos Aukšt. į festivalyje sudarė vos keli kė nesvyruodami. Toks at- 
(liepos 29 d.) Europos žur- Tarybos prezidiumo garbės asmenys (vėliau paaiškėjo, šiaurus Lietuvos svečių tu
naičiai pranešę, kad "į JAV ra»tu, aktoriai dar buvo ap-' kad jų būta septynių i ir kad ristų elgesys gerokai stebino 
jaunimo delegacija įtraukta dovanoti partijos, vykd. ko- lietuviai netuiėjo piogos ii vertė daryti išvadą, kad 
20 žmonių grupė iš centri-1 miteto, kultūros ministerijos plačiau pasireikšti, pade- jiems iš viso buvo įsakyta
nės žvalgybos valdybos.“I ?arbes raštais. monstruoti savo pajėgumą vengti kontaktų su vakarie-
Pagal savaitrašti tampriai su į -------------------------- kad ir meno srityje. Tiesa, čiais.
VVashingtonu «avo antiferti Į "VYRESNIOJO BROLIO“ atkakliai sovietinę politikos Priešingai lietuviams, ku.

GERUMAS

gąstavimus,

valinę veiklą koordinavęs 
specialus Yak. Vokietijos 
antifestivalinis štabas, suda
rytas Bonnoje.

Visomis priemonėmis 
skatina pašarų didinimą

Laisvė“ Nr. 67 iš kažko
kio Lietuvoje einančio laik
raščio atspaude istoriko J.
Jurginio straipsnį 
metrika.“

(E) Rugpiūčio 4 d. posė-j Kaip 
džiavęs Lietuvos žemės ūkio ” “
komitetas susirūpinęs svars
tė pašai-ų paruošimo klausi
mus. Visi susirinkę pripaži
no, kad didinti pieno ir mė
sos gamybos neįmanoma,

'Lietuvos

žinias tiek spaudoje, tiek nesudarius tvirtos pašaių 
Vilniaus radijo pranešimuo-1 bazės. Tai esąs svarbiausiasX-„ • ILi i • • » i* i •se. Plačiai skelbtos abiejų 
kosmonautų biografijos, aiš
kinta skridimo reikšmė, ypa
tingai keltas sovietų prana
šumas užkariaujant erdves.
Vilniuje ir kituose miestuo
se garsintuvais nuolat prane
šinėta apie skridimą, gyven
tojai ir nenorėdami buvo 
verčiami visas mintis kaupti 
tik į sovietinių lakūnų žygi 
ir į... sovietinės tėvynės šau
numą.

Vilniaus radijas ryšium 
su skridimais kalbėjosi su 
įvairių profesijų gyvento
jais. Fizikos-matematikos 
mokslo d r. J. B. Tyra pasi
sakė apie giynai mokslinę 
reikšmę, jo žodžiais: "Vot. 
mes artėjame prie to, kad 
žmogų galėtume parengti į 
kosminę laboratoriją.“ Kai 
radijo atstovas lankėsi Sani. 
tas įmonėje Kaune, tai, gir
di, visi dirbę pakilesne nuo
taika. Trys tarnautojos, pa
klaustos apie skridimą nuo
monės, atsakė, kad jos pa
linkėtų kosmonautams lai
mingai grįžti į žemę. —Na, o Eksoediciia 
kodėl nesiunčiate telegra- J
mos į kosmosą?—paklausė 
radijo karespondentas, ir 
moterys... nuskubėjo į įmo
nės kontorą mušti telegra
mos adresu: Maskva, kos
mosas. Staklių gamykloje •
Kaune
paraginti

dienos uždavinys. 
Varoviškoji veikla pašaių

atsargoms didinti eina visa 
-parta. Tiesos vedamojo žo.

ovai gali pasirinkti viso pa
saulio filmus, ir būdinga, 
tad sovietinės kūrybos tero. 
lomas vos mažas nuošimtis. 
Kioskuose, knygynuose lan
kytojas randa viso pasaulit 
spaudą, ir jam nieks nedrau
džia susipažinti su Ameri
kos, Vakarų Europos ar so
vietinio bloko dvasiniu gy
venimu. O jei tuose knygy
nuose aptinkama bent 80' "> 
ar daugiau vakarietiškos li
teratūros bei žurnalų, jau ta; 
oaliudija, kur krypsta mažo
sios didvyriškos Suomijos 
gyventojų simpatijos.

Suomijos parlamento rū
mai su tavo impozantišku 
pastatu išdidžiai puošia cen
trinę Mannerheimo gatvę ii 
kiekvienas aplankęs seimo 
atstovų salę gali patirti tik
rai demokratiškame krašte 
atsidūręs. 200 parlamente 
atstovų (iš viso atstovauja 
mos 7 partijos) turi save 
vietas pagal partijų dydį. ii 
prieš kiekvieną atstovą i- 
rengti trys mygtukai: "taip“ 
"ne“ ir "susilaikau“ nuomo
nėms reikšti. Ties prezidiu 
mo stalu specialioje lentoje 
vėl įrengti šviečią mygtuką; 
su atstovų pavardėmis. To
kia modemiška parlamento 
posėdžių eigos, balsavimų 
sistema vargiai galėtų pasi
girti ir didieji Vakarų kraš
tai.

Klydo tie, kurie manė. 
kad suomių policija būtų ar
timesnė komunistams ar kad 
ji trukdys vakariečių kon
taktus su festivalio dalyviais. 
Policija, ir slaptosios neiš
skiriant, pasirodė labai san-

reikia pripažinti, nebuvo 
pigus. Jei didesniuose resto
ranuose maistas dienai kaš
tuoja ligi 4,000 ir daugiau 
suomių markių (per 12 dol.;
1 dol lygus 320 s. m.), tai 
mažesnėse užkandinėse (va- 
din. Baari) jį galėdavai gau
ti už 1,000-1,500 s. m. šalia 
maitinimosi, festivalio daly
viai ar stebėtojai maža ir lai- 
ko tpfurpin any.ifirpti nat.i 
miestą, jo apy linkes, susipa
žinti su naujai, sparčiai vyk
domomis statybomis, mo
derniškų namų rajonais už
miestyje, įvairiose salose. 
Helsinkis, kiek teko paste
bėti, auga, plečiasi, ypatin
gai moderne ja. Tai turėjo 
kristi į akis ir Rytų bloko 
žmonėms, vis teigiantiems 
apie Vakarų kraštų atsiliki
mą

Pagaliau, kai rugpiūčio 6 
1. aiškiai nesėkmingai ir be 

jokios pakilusios nuotaikos 
nusileido uždanga, pasibai
gus aštuntajam festivaliui, 
svečiai, ji aplankę, išsivežė 
ir gera nuomonę apie pačią 
suomių tautą ir glėbius įvai
rių suvenyrų, prisiminimų, 
dideli pasirinkimą liaudies 
meno išdirbinių, kaip lėles, 
suomiškus, jau nuo seniau 
žinomus, peilius, juostas, 
stiklo išdirbinius ir kt. Suo
miai imponavo visiems, o va
kariečius maloniai nuteikė 
’ų kieta laikysena prieš ko
munistus.

rie skystai ir negausiai atsto
vavo Lietuvą festivalyje, 
latviai su estais pasirodė, 
bent meno požiūriu, gana 
įspūdingai ir kultūringai. 
Buvo aukšto lygio latvių a- 
kademinis choras (28 asm. 

žybose keliuose susitikimuo, su dirigentu Dumin’u), pub- 
se dalyvavo jauna, vos 14 likos simpatijas keliuose 
metų amžiaus lietuvė sporti- koncertuose patraukė estų 
ninkė. neseniai Jugoslavijo- ^ai.na oktetas, dainavęs ir 

kelias grynai Vakarų, JA v 
menybėse. gavusi ir Europos stiliaus dainas bei vad. šla- 
čempionės titulą Laima Ba- gėrius. Bent trigubai dau- 
laišytė (jos motina Br. Ba- giau buvo leista atvykti ir

I kryptį gynė Lietuvos kom
jaunimo sekr. A. česnavi- 
čius, menininkų konkurse, 
alto klasėje, antrą vieta už-
ėmė ir gavo bronzos medali

žinoma, Lietuvos

jaunas lietuvis Petras Ra 
1 dzevičius, o stalo teniso var-

Metrika—tai Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos vals
tybinės kanceliarijos gauna
mųjų ir išleidžiamųjų raštų je, Bled mieste, jaunių pir-
L-nvrrrrke Ini nu-mn i - _______ • * _knygos, tai piimaeilės reikš
mės šaltinis Lietuvos istori-
jai.

Bet ta Metrika jau seniau J laišienė buvusi Žalgirio ga- 'atvių,. estų turistų. Tiek de- 
atsidūrė Maskvoje, kur ji ir myklos Vilniuje stalo teniso legatai (jiems vadovavo ne 
šiandien vra saugojama! mokyklos vadovė ir pasta- partiniai politrukai, bet kul

tuoju metu—Sovietų rinkti- tūrinių vienetų nearogantiš- 
nės trenerė). P. Radzevičius ki atstovai), tiek turistai lat- 
—Jurgio Fledžinsko klasės viai estiii nevengė susiti- 

vyriausybė kreipėsi į Sovie-'mokinys Vilniaus konservą. ir pašnekesių su savo
tų S-gos vyriausybę, prašy-) tori joje, dalyvauja S. Son- tautiečiais \akaruose, ir jų

centriniame 
senųjų raštų

valstybiniame 
archvve. Po

Ižiais (184 nr.)— pašaras Spalio revoliucijos Lietuvos 
ai slenkstis, per kurį žengia
ma i tolesnį ūkių pakilimą,
kolūkiečių, visų žemdirbių 
gerovę.“

Reidai pripažįsta 
apsileidimą ūkiuose

(E) Įvairiuose Lietuvos 
ajonuose vykdomi vad. rei- 
lai. patikrinti, kaip paruošta 
derlius nuėmimui. Pvz., 
'kuodo rajone, Žemaitės 
ardo kolchoze, rasta tokia 
>adėtis: kuliamoji Neris sto
rėjo žolėmis užžėlusi. Kita
me kolchoze jau pora mėne- 
■ių remontuojamas trakto
riaus variklis. Į Skuodą jau 
iuvo atgabentos kombainų 
dalys, bet pačių kombainų 
taij> ir nesulaukta. Rajone 
labai maža džiovyklų, o ak
tyviojo ventiliavimo sandėlį 
teturi vienas Barstyčių sov- 
chozas.

į Sibiro šiaurę
(E) Tiesa (186 nr.) pa

skelbė, kad iš Vakarų Sibiro 
į Kauną grįžo Zoologijos 
muziejaus organizuota eks
pedicija. Joje dalyvavo prof. 
T. Ivanauskas, vyr. mokslo

dama Metriką jai grąžinti, 
bet prašymas nebuvo paten
kintas. Jurginis nerašo, ar 
dabartinė Lietuvos valdžia j J. Giuodžio 
prašymą pakartojo, greičiau.' mokykloje.

deckio sudarytame kameri- Lai pe buvo atv ii ai pasikeista 
niame orkestre, op motina,.vairiomis nuomonėmis, 
muzikė, dabar dėst > Kauno Kiek žinoma, lietuvių bu- 

vardo muzikos vo laukta daugiau, buvo kal
bėta ir apie Švedo ansamblio

Lietuvių Metriką mokslo 
reikalais atkrinta,“ kadangi 
visi Lietuvą liečiantieji ak
tai esą nufilmuoti ir Lietuvos 
istorikams prieinami Vilniu
je.

"Vyresnysis brolis“ ir 
šiuo atveju rodo savo "geni
mą“ "jaunesniajam bro
liui :“ gi leidžia jam pažiū
rėti į pavogtos jo nuosavy
bės fotografiją...

abiejais menininkais. .Jeigu negausiai dalyvavo 
česnavičius nesileid o į jo-!£al Paa^kes vėliau, 
kias kalbas, duodamas su- ~'
prasti, kad ’jūs-joks pasi. NENORĖDAMAS IŠGYRĖ 
kalbėjimo partneris.“ tai su
jaunaisiais muziku ir spor- Kaip žinoma, Sovietų S-
tininke buvo kiek pasikeista lros 11 JAVJlr,k'“otoW Ie.nk- 

tynėse Filadelfijoj Sovietų 
Sąjungai atstovavo lietuviai. 
•Jie ir laimėjo. Ta proga dalis 
tų irkluotojų turėjo progos 
susitikti ir su lietuviais ne- 
komunistais. Apie tą susiti-

mintimis.
Į festivalį tris dienas prieš 

jį atidarant dar buvo atvy
kusi lietuvių turistų grunė. 
apie 13-15 asmenų. Priešin-

pradeda geriau gyventi už pačius 
kapitalistus, perka mašinas, te
levizorius ir t.t. Jis nepatenkin
tas. kad darbininkai, esą, uždir
ba daugiau negu jis—inžinierius, 
o kiek jis vargęs, kol išėjęs 
mokslus.“

GERIAUSIA DOVANA

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

H. Tautvaišienės ’Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje,*4 
kaina $1.25.

gai latviams ar estams, lietu. , . \ 1
r- . ? • : . /• k,„.kima Vilniuje leidžiamameviai turistai (jų tarpe m\o 2urn‘i- ”Snortas“ Z Juknair kolchozu atstovų, teatro fu,nįe .įP01??8. J?kna’---------  I ’i’ ta,.p klta S1taip rašo:

Geriau oertluifvlr i žmonių, prekybos tamauto-C.r a k A j jų ir kt.) matvti. buvo spe- "Vakaro metu teko išsikalbė- 
Uustaicio knygą A n a p u » cja|iai atrinlc»i, po miestą ju- fl vienu inžinierium apie dar- 
Teisybės. Joje atpažin- jejo tik visa grupe ir susiti- ^ininkus ir jų padėtį. Tiesiog 
si ir savo draugus ir priešus kę su keliais atvykusiais iš k^tai atrodo jo samprotavi- 
ir net patsai iš savęs imsi | Vakarų lietuviais—spaudos, mai- Puola darbininkus už 
juoktis. Kaina $2^0. Gauna. |mokslo, studentijos, skautų fai- kad jie ruošia streikus, kad

NEVERK BE REIKALO!

Sutinkame, kad 
tas inžinierius, kuris pavydi 
darbininkams geresnių sąly
gų, bet jis gerai padarė, pa
informavęs Lietuvos svečius, 
kad JAV darbininkai perka 
mašinas, televizorius ir už
dirba daugiau negu jis, inži
nierius. Tą dabar sužinos ir 
"Sporto“ skaitytojai, kuriem 
juk visą laiką kalama, kad 
Amerika yra skurdo šalis.

Stasio Michelsono **Lie- 
'tuvių ,šeiviia Amerikoje,** 
’ kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

ne tai}, pat darbininkai darbuotojas A. Vaitkevičius' Keleivio administracijo- atstovais— pareiškė aro- Pra*> geresnių gyvenimo sąly-, kad ten žmonės neturi dai
ginti siųsti telegramą, h stud. med. T. Stanikas. ie* gantišku būdu—nenorį ture.i Anot jo, darbininkai jau bo, badauja ir Lt.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio ^Penktieji 
metai", kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

Broadwav.
So. Boston 27, Mase.
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RYTŲ VOKIETIJA

— Maik, gal važiuosime 
Kanadon?

— O ko tenai?
— Aš girdėjau, Maiki, kad 

Kanados lietuviai ruošia di- 
delius atlaidus, tai pažiūrė
sime to kermošiaus ir galėsi
me pasisvečiuoti. Juk f rentų
tenai mudu turime nemaža, j 

— Tas tiesa, tėve, mudu1 
turime daug geių draugų. 
Bet tėvas klysti manydamas, 
kad jie tenai ruošia kokius 
atlaidus ar kermošių.

— Nu, tai ką jie ruošia?

— Visa tai bus Vv'indsoro 
mieste, tik per upę nuo Det
roito, tėve.

— Sakai, iš Ditrojaus i 
Vindzorą reikės per upę 
plaukti?

— Plaukti nereikės, tėve. 
Galima pervažiuoti tiltu, ar
ba tuneliu po upe.

— Nu, tai važiuokime, 
Maiki. Juk tai bus pirmas 
toks lietuvių skodas.

— Ne, tėve, Kanadoje 
toks mūsiškių sąskrydis jau 
nebe pirmas, bet devintas.

Mėsa—tik registruotiem* 
pirkėjam*

(E) Rytų Vokietijos reži
mas paskelbė, jog įvesti mė
sos gaminiams pirkti sąrašai. 
Tuo būdu kiekvienas pirkė

jas turės būti įsiregistravęs 
vienoje parduotuvėje. Nere
gistruotiems mėsa nebus 
parduodama.

Tokių sąrašų įvedimas 
praktiškai reiškia mėsos ga
minių sunormavimą. Normų 
dydis tuo tarpu nepaskelb
tas. Tos normos, kaip spė
jama, nebūsiančios lygios: 
vieniems—mažiau negu 200 į 
gr. per savaitę, kitiems per 
pusę kg.

Laiveliais bėga j laisvę
(E) Švedų keltuvinis lai

vas "Karalienė Viktorija" 
Baltijos jūroje išgelbėjo 23 
metų jaunuolį ir 18 metų 
merginą, guminiu laiveliu 
pabėgusius iš Rytų Vokieti
jos, ir juos atgabeno į Tra- 
venmuendę. Laivas pastebė
jo jaunuolių šviesos signalus 
iš kišeninio žibintuvo ir juosi 
ištraukė iš vandens visiškai 
permirkusius. Prieš keletą 
dienų tas pats laivas išgel
bėjo kitus du Rytų Vokieti-

■ jos jaunuolius, pabėgusius . 
1 valtimi.

BULGARIJA

Pakeltos maisto kainos

— Jie ruošia vadinamąją Jie įvyksta beveik kasmet. 
Kanados Lietuvių Dieną. -Juos pradėjo tenai ruošti po 
Turbūt, apie tai tėvas ir gir- karo atvykę jauni ateiviai,
dėjai.

— Ar tai nebus atlaidai? 
— Ne, tėve, tai bus tauti

nė šventė.
— Nu, jeigu šventė, tai tu

rės būti ir atlaidai.
— Ne, ne, tėve.
— Tai kokia gali būti 

šventė be atlaidų?
— Atlaidai, tėve, būna

"dipukais“ vadinami.
— Tai kodėl aš apie tai 

nieko nežinau?
— Todėl, kad tėvas nieko 

neskaitai.
— Ar buvo apie tai ra

šyta ?
— Taip, tėve, buvo apie 

tai rašoma mūsų laikraščiuo
se, ir plačiai tos kanadiečių

IR ČIA STREIKUOJA

Red-tone arsenalo (Huntsvilie, Ala.) sustreikavo ck? 
trifeai. protestuodami, kad viena firma pasamdė uni
jai nepriklausančiu darbininku. Dėl streiko sustojo 
apie 10 vykdomu labai svarbiu erdvei užkariauti <Urhu.

IŠ PIETŲ AMERIKOS
Nemalonios naujienos žurnalisto, lankiusio nepri-
Kaip jau žinoma, Pietų k'a«*-">« P^isąky-

AmenKoj, o ypač Atgenu- mas- kad Baltijos audrin
us lsai suKvailė- «os Vlln-vs lsmete •SU.'UOSnej, generolai 

jo. btai vienam iš jų Taran- 
zo Montero begu tuokliau-

įaidoje paskendusį perlą, 
kuriuo papuošė savo kran-

jam, atėjo i jo nepilno proto ‘V8- sugrąžindama tam gra- 
gai-ųiiintr- na., „<v.a <A.|ziausiam perlui senų vardų 
Ina-t. .a> los .-alies genei
ir kad lik jam, o ne Kam ki
tam, priklauso salies vado
vybe: jis įvykdė peiversmą 
ii ką tik nepa.'nkauui.io žmo
nių kraujuose.

Generolų ambicijos ir is
panų iases turtuolių ir feo
• t •: m Vili.

mas

Pažanga medicinoje
PER PASKUTINIUOSIUS 30 METŲ

DR.

Ls, Kau jis yra se- 1
ts raitės generolas a- „ ,Bet toliau tas žurnalistas 

kalba apie Jogaila su Jadvy
ga, Liublino uniją, Žalgirio 
mūšį ir kt., viską tempdamas 
art lenkiško kurpaliaus.

Javvrover rašo, kad Lenki
ja atnešė krikščionybę ir Va
karų kultūrą į pagonišką Lie
tuvą ir kad visa tai Lietuvos 
liaudis sutikusi su išskėstom 
rankom.

M. K rasirskas

sės turtuolių 
re, artinamas egoiz- 
it tu \merikos kraštus

veda i pražūti.
11ncioii 
! i'Ui ,

Nuolatinės 
is politinių vadų 
nedarbas ir kiti

i . ■ .t.-'.D nevalavimai geros at
eities nežada.

N ia kam klasto gelbėti. 
Ta padėtimi naudojasi viso
kie gaivalai iš kairės ir deši
nės, "barzdočių“ vienmin
čiai ir jų bendradarbiai.

Negeresnė padėtis ir vie
noj pažangesnių ir demokra
tiškesnių Pietų Amerikos 
valstybių—Uragvajuje. Ir
ia tūkstančiai bedarbių, ku

rie, rodos, norėtų gauti dar-

KODĖL BERLYNO SIENĄ 
PASTATE

Vilniuje leidžiamos Tie
sos rugpiūčio 17 d. laidoje 
kažkoks V. Butkus rašo 
straipsnį "Prie Brandenbur
go vaitų,“ kuriame porina, 
kad mūrinė siena, skirianti 
komunistų ir nekomunistų 
valdomas Berlyno dalis, pa
statyta "siekiant išsaugoti 
taiką,“ nes, girdi, "rudenį 
turėjo prasidėti žygis prieš 
Vokietijos Demokratinę Res
publiką.“

"Anapus Brandenburgo 
vaitų ir Bonnoje mintai isLai 
kaukte kaukė, lyg jiems Kas 
kirviu būtų kirtęs per nagus. 
Reiškia, žingsnis ouvo tei
singas. Jis buvo reikalingas, 
norint padaryti galą pavo- 

: jingam žaidimui, norint iš

STASYS JASAITIS
Tęsinys

Piktybinė anemija .darbiai jau iš pat pradžių bo. o kurie turi darbo, tie 
Dr. ThomasAdison ang-'?alv?j0> kad M ieškomas

kuris 1855 metait kla-l turetų ?.dtl vltam'-
siškai aprašė vėliau jo vardui1138: h"1*“ eK'"
pavadintų Adisono ligą, tais' Pe,JmentW Jie pnėjo maną, . .
pačiais metais Londone ap-ikad,.g « ieškoma kepenų i pakankamai pajamų, todėl 
rašė ir kitų ligų-mirtingųja I medzia«a »»rąq būti taudo. | loO.OdO pensininkų gresia 
piktybine anemijų. 1947 me-inos spalvos. Paga tau 194, ikti be pensijos o tas reis-

1
.» edirba.

Prekybos ir Pramonės Se
natvės Pensijų Kasa tuštėja, 
nes, nedarbui siaučiant, nėra

(E) Bulgarijos režimas, 
sekdamas sovietų pavyz
džiu, pakėlė maisto gami
nių—mėsos, pieno, kiauši
niu ir daržovių kainas Tuo, džį jfe buyo

pažadėta padidinti , • n,t A-‘

tais dr. Kari Folkers ir jo 
bendradarbiams pavyko izo
liuoti raudoną kristalinę me-

pačiu
blogai apmokamų žemdirbių 
atlyginimus. Potvarkyje sa
koma, jog Bulgarija būsian
ti pirmasis Rytų bloko kraš
tas, kuriame įvestas garan
tuotas minimalus atlygini
mas žemdirbiams, siekiant

beieškąs net dešimt metų. 
Tai buvo vitaminas B12. Tas 
vitaminas B12 vėliau tapo 
vienintele sėkminga pikty
binės anemijos gydymo prie
mone ir išplėšė iš lėtos mir
ties našių nesuskaitomą kie
kį pasmerktųjų. Vien Ameri.

pakelti darbingumą kolcho- koJc a?ie 6,ooo žmonių mir.
davo kiekvienais metais nuozuose

Vakarų stebėtojai jau - 
anksčiau teigė, kad maisto 
gaminių trūkumą Bulgarijoj 
kelia kolektyvinio ūkio trū-

baisios ligos iki 1926 
metų. kol buvo pastebėta, 
kad, valgant po pusę svaro i

metų giuodžio 11 dieną jiem 
pavyko pagaminti raudoną 
kristalą.

Kristalo forma, paprastai, 
reiškia medžiagos chemini 
grynumą—priemaišų netu
rėjimą. Užtruko net du mė
nesiai, kol buvo surastas pir
majam ir tur būt lemiama
jam bandymui pacientas— 
66 metų moteriškė buvo at
gabenta į Brooklyno ligoni- 

j nę kritiškoje padėtyje. Be
veik akiai nematomas kiekis 
raudonojo kristalo buvo į- 
švirkštas pacientei. Laik'

kia—be duonos kąsnio ir pa
stogės.

Laukiame rinkimų, kurie
bus lapkričio mėnesio 25 d. -
Gal tada pagerės, jei rinki- , lieDsnoianti d * la mus laimėtų liberalai, o jei kU^Sįenos užLy mu nepa-
jie pi a aimes, ve us 1P» f tenkinti buvo tik grenegen- 
kaip igi šiol yra. Bet libenu geriaį“_-Vaikščiotojai Sper 
lams laimėjus, bijomasi, kad£ 
neįvyktų tas pats, kas jau1 * 1
kartojasi kitose Pietų Ame
rikos valstybėse.

Lietuva ir Lenkija

šiškos propagandos apakinti
žmones.

Taip tas Butkus informuo
ja kitų šaltinių neturinčius 

Ryšium su Lietuvos įgalio.į Lietuvos žmones apie padėtį

tik religinio pobūdžio. Lie- Dienos yra aprašytos knv- 
tuvoje juos rengdavo kurio Į ooje Lietuvių išeivija Ame- 
nors šventojo ar šventosios Į rikoje.“ Tą knygą tėvas esi 
garbei. i gavęs kaip dovaną Kalė-

— Jes, Maiki, atlaidų bū- ^orn?- Is jos galėjai Kanados
na visokių: škaplernos, ro- HetuvllJ .velk^ genu P*21"11- 
žancavos ir kitokių. .Svieto —Teisybė, Maiki. tu man
prisirenka devynios galybės. ty knygą užfundijai, ir mano ______
Vieni eina spavednį atlikti, gaspadinė jau buvo prade- Rd d _
kiti biznio daryti, o čigonai jusi ją skaityti, ale dar nepa. ,ik korteIžniis
kumelių vogti. Susirenka ir baigė. Nu, o as pats, kaip zi. ...
ubagai—gieda, aimanuoja nai, ant knygų nelabai gra- (E) Diplomatiniai sluog-
visokiom melodijom ir, atki- motnas. sniai iš \ienos patvirtino
šę rankas, prašo almužnos.
Didžiausias kermošius būda
vo cūdaur.oj Šiluvoje. I

— Bet Kanados Lietuviui 
Diena nėra kėliuosius, tėve.
Ir ji nežada jokių atlaidų sa
vo dalyviams. Ir čigonai te
nai kumelių nevogs, nes ir

to ministerio Kazio Grauži-. Berlyne. Ar jie tam tiki, mes 
penkių dienų ligonė vėl ga-{nio mirtimi, žydų kilmės len.j nežinome, bet gali būti jie 
mino dideliais kiekiais rau- kų žurnalistas Ottokar Jaw-1 sveiku protu vis dėlto suvo- 

siena buvo pasta- 
dėl kitos priežas- 

dėl ko aukšto- 
vra aptveriami 

visi kalėjimai, kad kaliniai 
nepabėgtų.

Komunistai negalėjo ki-

metu blogos oro sąlygos sa- 
vo ruožtu paaštrinusios esą- ”nku2įinAt 
mą žemes ūkio krizę.

RUMUNIJA

— Turėtų būti gėda prie žinias, kad kai kuriose Ru- kė pagaminti
to prisipažinti, tėve. munijos srityse duona, ja-

— Kodėl gėda? vai pradėti pardavinėti tik
— Gėda, tėve. kad taip su maisto kortelėmis. Esą, 

atsilikai nuo gyvenimo. Kiti maisto trūkumą sukėlė men- 
atvykę iš Lietuvos Ameri- kas javų derlius. Transilva-
kon pasiekė augštų mokslų, nijos provincijoje 
išėjo universitetus, o tėvas ' asmeniui

vienam 
poteišduodama

kumeliu' nėb«:HetuvuVsu.i"etgerai skai;-v,i neišmokai, i 300 gramų duonos, be to, 
- -------_ Nesibaik, Maiki, ba aš 'kiekvienai seimai leidžiamavažiuos tenai automobiliais.) 

Taigi Kanados lietuvių šven
tė visai nepanaši į buvusius 
Lietuvoje atlaidus.

— Sakai, nebus jokios no- 
baženstvos?

----los programoje pamal
dos yra numatytos, tėve; 
vienos jų bus katalikams, ki
tos protestantams. Bet svar
biausia programos dalis su
sidės iš grynai kultūrinių da
lykų.

— O kada tas biznis pra- 
Maiki?

— Rugsėjo pirmą dieną

11d Ulb U pu 111^ nai t<5 ap
ta dviejų Harvardo moksli 

ir Murphy.
Už šį darbą jie gavo Nobe
lio premiją. Tas jų atradi
mas paskatino visą eilę kitų 
mokslininkų. Prasidėjo 21 
metus užtrukęs ieškojimas 
tai aktyviai kepenų medžia
gai surasti. Po kiek laiko net 
keliolikai tyrinėtojų pasise- 

kepenų eks- 
ti akta. sis ekstraktas galėjo 
būti įŠvirkščiamas į žmogaus 
muskulus, ir pacientams jau 
nereikėn kasdien svarais 
valgyti kenenis. bet tai vis 
dar buvo labai brangus gy
dymas. Be to, re visi pacien
tai galėjo tos rūsies gydymą 
toleruoti. irtis vis dar susi
rasdavo sau aukų.

Trys pagrindinės kliūtys 
turėjo būti nugalėtos.

Pirma -net ir gryniausi 
kepenų ekstraktai dai vis 
buv o mišinys daugelio nepa
žįstamu cheminių junginių.

Antra— eksperimentinis 
darbas buvo labai apsunkin

jau gaminamas masiniu bū-lnie liečiama ir tų valstybių 
du, ir jo vartojimas yra pri- praeitis.
eiramas kiekvienam, kuriam 
tik jis reikalingas.

Beieškant vitamino B12, 
buvo padalyta ir visa eilė

Straipsnio pradžioje 
tuojamas vieno

ci-
prancūzų taip sulaikyti iš jų "rojaus“
_______ Į bėgančių žmonių, negalėjo

1 paslėpti savo gyvenimoDeja, sulfonamidas, jungi .... 
kitų, nors ir šalutiniu, bet la- ,nvs, kuri savo tyrimuose var. niaurios nuogybės, todėl rei 

i tojo dr. Schvvartz, buvo ne
1 tik labai nuodingas varto
jant ilgesnį laiką, bet turėjo
.j,. (]aUg kitų nepageidauja- ninkams pasidarė aišku, kati . , 4. U? T> •.... mų šalutinių savybių. Prasi

dėjo rauji ieškojimai ir nau
ji tyrimai. Ir tik po šešerių

bai svarbių atradimu.
Edema

Jau 1943 metais moksli-

kėjo mūrine tvora apsitverti.

BILIONAI UŽSIENIUI 
ŠELPTI

tam tiki-ų ligų gydymas ne
begalės būti sėkmingai tę
siamas toliau, kol nebus pa
grindinai išaiškintas ir su
prastas inkstų veikimas. Net 
keliolikoje medicinos tyri
mų centrų buvo pradėtos in. 

1 tensyvios studijos ta krypti
mi. 1949 metais Bostone dr. 
William Schvvartz pade-

JAV nuo 1945 metų už
sieniui davė pašalpos 90 su 
puse bilionų dolerių, bet iš 

, .. tos sumos apie 80U paliko
demonstracijos kraite prekes jr

.. . , , ... ... . Šiemet kongresas paskyrė
liuoti ehlųrtiazidą. Lztruko 4 bd ^2 milionus, pernai 
dar vieneri metai, kol šis

su puse metų nuo daktaro 
Schvvartzo
dr. F. Novello pavyko ižo-,

ne vienas toks. Mūsų ščesly- kas mėnuo Įsigyti 2d kg. ja- 
vos Smeities Susaidės prezi- VŲ- Mėsa parduodama tik 
dentas irgi nemoka skaityti. į kartą per savaitę.

— Aš žinau, tėve, kad to
kių atsilikėlių yra ir dau-: 
giau. Iš dalies taip yra dėl i 
to, kad pirmieji lietuviai su
važiavo Amerikon dar iš ca
ro valdomos Lietuvos, be
veik visi beraščiai ir bemoks
liai: nebuvo kam pasirūpin- ____  ____
ti ir tokiais sąskrydžiais, apie 'Sovietiją, apie jos na- nes Vie šia liga neserga. Ty-pat užlaiko ir vandenį, ir li- 
kaip dabar kanadiečių ren-Įdėti, kaip bolševikai paėmė rinė’iroai turėjo būti daromi jgonis išvysto edemą sutins-
giamos Lietuvių Dienos.

—. Vot. Maiki, tu čia pa
popiet bus pradžia, tėve. taikei kaip pirštu i dangų. 
Prasidės dailės parodos ati., Taigi ir man nėra gėdos, kad 
darymu. Vakare bus susipa-'aš nepasiekiau didelio moks-

TIKRA TEISYBE

vaistas buvo atsargiai išban
dytas, eksperimentuojant su

buvo paskirta truputį dau
giau kaip 6 bil.

1961 metais daugiausia
monstravo, kad v ienas anks. gyvuliais. Ir tik dabar jis bu- gavo Indija—615 milionų. 
čiau surastų ir plačiai varto- vo saugus tolimsniems ban- Ritos valstybės gavo: Korė- 
jamų sulfonamidu ne tik dymams,—bet šį kartą jau ja—553 mik, nac. Kinija— 
kad paskubina natrio išsky- -u žmonėmis, ligoniais. Po 326 mik, Pakistanas—292 

mil., 
Bra-

rimą, bet ir sumažina jo kie. keturiolikos mėnesių ir ilgos mil., Ispanija—252
kį kraujuje. Tai buvo labai 
svarbus pastebėjimas, nes

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutei
"Tikra teisybė apie Sovietu ------ , .
Sąjungą." i tas j,- dėl to. kad negalė- j tukimų pasėkoje natris tam

Joje rasite bendrų žinių jo būti vartojami gyvuliai, j pa užlaikomas kūne, jis taij

eilės bandvmų, kuriuose da. Vietnamas—245 mik.
Ivvavo daugiau negu tūks-

kai tam tiki-ų organišku su- tantis gydytojų čia Ameri- —162 
mil.

zilija—232 mik, Jugoslavija 
mik, Lenkija—142

valdžią. tvarko 
yra darbininkų padėtis, apiĮ 
koncentracijos stovyklas, są. 
žinės laisvę ir tt. ir t.t.

Ypač šiuo metu ji naudin-

paemėūki. kokia įsu pacientais

žinimo pobūvis ir balius. lo. O lojeris iš manęs būtų ga ir įdomi paskaityti. Jos
- - ■ Q kup bus? Įnik hol Mniki Ai bočin ’ kaina tik 50 cpnfnlaik hel, Maiki. Ai bečiu! kaina tik 50 centų.

ta. Šitą edemą, kuri pasireiš
kia širdies ir kitų ligų atve
ju, vien tik Amerikoje turi 
daugiau kaip milionas žmo
nių. Medieira iki to laiko ne- 

' turėjo jokių sėkmingų gydy. 
ir jo bendra- mo priemonių prieš edemą.

Trečia buvo sunku rasti 
žmomi-pacientą. kuris nebū
tų buvęs nio ligos vienu ar 
kitu būdu jau prieš tai gydy-| 
tas.

Di. Folker?

koje ir užsienyje, pagaliau 
šitas vaistas buvo pripažin
tas saugiu. Tai buvo vienas 
iš kertinių akmenų pokario 
medicinoje.—tai buvo pir- 
n as kaitas iš viso, kada gy- YIŲ IŠEIVIJA AMERIKO- 
dytojų rankose atsirado 
teks nepaprastai pajėgus ir 
v kiškai nekenksmingas diu
retinis vaistas.

(Bus daugiau)

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU

JE,” 500 puslapiu, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.



Puslapis šeštas Keleivis, so. bgsiūn Nr 35, Rugpiūčio29, 1962

ANTANAS B.
v -77"Mirė brangi mamytė ir uošvė

— Tik tu pažiūrėk, Jonai, ir vėl užuojautos, širdgėlos 
skelbimas: "Mirė mūsų brangi mamytė ir mylima uošvė**...

— Kas čia tokio, Antanai? Kas tave tame skelbime 
jaudina?

— Mane jaudina žinai kas? Ne mirtis nebrangios moti
nos, ne mirtis nebrangios uošvės, bet toji amžinoji veid
mainystė.

—Aš nesuprantu tavęs, Antanai.. . Ir tu turėjai moti
ną, ir aš turiu motiną, kuri dabar Lietuvoje baigia savo 
dienas. Serga. Siunčiame jai vaistų, ir rūbų, ir maisto. Ma
no žmona dažnai nuo daugelio dalykų atsisako, kad tiktai 
galėtume sudaryti mamai siuntini. O tu kalbi tokias nesą
mones.

— Nusileidžiu. Motina tegul pasilieka mums brangi, 
ypač kada ji mirusi, o taip pat, kada negyvena drauge 
su savo vedusiais vaikais, nesikiša i jų gyvenimą, jiems ne
dirba, neaugina anūkų. Bet apie uošvę tu man gali nieko 
nesakyti, l'ošvė yra pajuokiama visų tautų rašytojų ir 
visais amžiais. Ji niekados nebuvo aprašyta, kaip mylimas 
senas žmogus šeimoje.

Patylėjęs Antanas pasakė: — Tu esi mano draugas. 
Tą, ką aš tau papasakosiu, laikyk paslaptyje. Nes kalba 
eina apie mūsų bendrus pažįstamus, galima sakyti, mūsų 
gerus draugus —Jokūbaičius. Kada mudu su žmona ir su 
mažu Algiuku persikėlėme iš Rochesterio i Chicagą, jie 
buvo pirmieji, kurie padėjo mums. Jie ir iškvietė mus čio
nai, nes Rochesteryje man sunku buvo geresni darbą su
rasti. Jokūbaičiai, mūsų draugai iš Lietuvos. Jis buvo Pa
nevėžio gimnazijos direktorius, o aš paišybos mokytojas.

Jie mus pasitiko Chicagoje, iš anksto surado mums 
mažą butą su būtiniausiais baldais ir parūpino man darbą 
toje pat įstaigoje, kur jisai pats dirbo. Jis labai gerai mo
kėjo anglų kalbą.

Jis jau ketverius metus dirbo tos įstaigos raštinė
je, įsigijo didelį savo viršininko pasitikėjimą, nes buvo 
sąžiningas žmogus ir pareigingas tarnautojas. Tokiu bū
du jis # manim pasirūpino, ir jo viršininkas pasakė: “Ge
rai, tegul ateina, pasikalbėsiu su juo.”

Darbą gavau, mane labai maloniai priėmė Jono 
viršininkas ir tuojau pat pradėjau dirbti. Be to, ir mo
kiausi anglų kalbos, tobulinausi, vakarinuose kursuose, 
kurie buvo nemokami. Vistik tai jau nebuvo indų plovi
mas, visą dieną gamose ir stovėjimas ant kojų. kaip Ro
chesteryje.

Žmona triūsėsi namuose, Algiui buvo dar tik 4 me
tai. Jokūbaičiai jau turėjo savo namelius, visai netoli 
nuo
kerne

DABAR NĖRA KO BIJOTIS

Aktorė Sherri Einkbine buvo nėščia ir vartojo mig
domuosius vaistus thalidcmine. kai paaiškėjo, kad 
juos vartojusios gimdo vaikus be kojų. rankų ir kitaip 
sužalotus, ji norėjo padaryti abortą, bet Arizonos, kur 
j> gyvena. įstatymai tai draudžia, čia ją matome ver
kiančią. tai sužinojus. Ber šiandien ji baimės jau nebe
turi, nes nuvažiavo į Švediją, kur jai padarė abortą.

Ben. Rutkūnas 

TREMTINIO KELIUOS

Dainuojančių girių, smūtkelių šalie, 
kas atstos nesvetingoj klajonėj tave? 
Margos lankos ir rūtų darželiai žali 
iš tolo man dvelkia gaiviąja srove.
Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos, 
aš, it beržas išrautas iš žemės gimtos, 
kankinuos ilgesy — ar guluos ar keliuos — 
nei aukščiausi kalnai man tavęs neužstos.
Vai, girdžiu, tu šaukies savųjų vaikų, 
sutilpta ir nualpus tautu vieškely, 
o dienovidžiuos tavo — tamsu ir klaiku, 
ir pagalbos iš niekur prišaufct negali.
O, tikėk: jie sugrįš, tarsi paukščiai, visi 
iš svečių — tolimųjų kraštų —
It žvaigždė pro miglas patekėsi šviesi, 
vėl laisva ir šventa kelsies tu ’

Vyras ir moteris

kiečiais ir atskirais, o ne jais užsiima, ruošia lietuvių 
, abstrakčiais faktais ir ne' kalbos pamokas, moko Lie-
bendrais dėsningumais, mo. į tuvos istorijos, geografijos, 
teris tą patį pareiškia ir fi-I literatūros. Nelengvas aar
losofinių sistemų atžvilgiu. į bas, bet... 
Moterį organiškai traukia 
konkretūs iilosofai, labiau
siai poetingi ir religingi.
Pastarasis savumas— reli
gingumas— ypačiai stipriai

akcento, graži mergaitė. Jos 
galvutė jau pilna visokių a- 
merikoniškų idėjų. Aš jai 

užvaldo moters sielą, ir kaip ' jau atrodau atsilikusi, kada
tik šita savo dvasinio gyve 
nimo ypatybe ji pareiškia 
polinkį ką pajusti, suvokti, 
Dėt ne kurti. Juk žymesniųjų

J V OKAI
Turtingas tėvas jaunikaičiui: 
—Ar tu norėtum vesti mano 

dukterį, jei ji visai neturėtų pi- 
: nikų ?Ir aš turiu anūkėlę. Jai jau į 

15 metų, lietuviškai kalba be • —Taip, aš ją myliu ir vesčiau,, 1___ x _ _*•    _  t T .. I i rri 4 t 11 ii ii S /l II —

pamokinu, kaip reikia elgtis 
ir ko reikia vengti būnant 
berniukų draugystėje.

Kartą ji mane paklausė:] _Aiio, alio,

jei ji neturėtų nė grašio prie dū
šios !

■ (urna,- atsakė tėvas—as 
nenoriu idioto mano šeimoje, ke
liauk sau sveikas, iš kur atėjęs!

Pasikalbėjimas telefonu:

pasaulio tikybinių judėjimų' “Pasakyk, močiute, ką rei
pradininkai buvo vyrai, bet 

j moterys visada pirmos prisi- 
Į dėdavo prie naujų tikybinių 
judėjimų.

Motelis lengvai pasiduo-

kia daryti, kad patiktum 
berniukui?“

Aš jai pasakiau: ”Nebūk 
įkyri, neik perdaug arti prie 
jo, nedėk prie jo galvos sa-;

ar čia pono Ro- 
miškio antroji žmona?

—Ne, čia jo trečioji žmona, 
Tamsta pašaukei klaidingą nu
merį. . .

JUOZAS STALINAS 
Šiandien, kada prieš 8

da ką įteigiama; ji lengvai vo rankų. Berniukai labai 
pasiduoda įvairių žmonių į- mėgsa muzikalias mergaites, 
takai ir nuomonėms, jei tik todėl tu be reikalo metei mu. metus miręs Juozas Stalinas 
šie asmenys pakankamai ga. zikos pamokas, tuo daug ža- pačiu komunistu paskelb- 
1. veiku jos dvasintus pergy. vesio nustojai berniukų aky. jidiiautiu imosiudiiu 
vemmus. Lengvai pmmda- se. Pabandyk eilėraščius ra. - - , - . u
ma kitų pažiūras, ji dažnai syti ar gražius pasirinkusi lr J° ayonasM ,s™ . 
esti pasiryžus už jas galvą gražiai padeklamuoti. So. .'T
guldyti, jei tik šios pažiūros kiuose elkis gražiai, nešu- b?‘ !do.“u pasl aityti Ke ei- 
apsuptos autoriteto aureole ! kauk taip gaišiai, kaip aną J'10 pJies 15 metų lslei,tą 
ir jaudina jos vidujį pašau-‘kartą darei, kada pas tave i"7®*1® 
lį. Kaip ir vaikas, moteris! svečiai susirinko ir t.t.“

I lengviau ir greičiau pajus : Viskas per anksti šitame 
: heroizmą ir pasiaukojimą, • krašte...
i negu supras tiesos prakilnu.1 
1 mą. Moteris tiesą priima, ko. į 
kią ji randa, o vyras nori tie. Į 
są kurti.

Prie meilaus mušiu netrūksta.

šaltos rankos—karšta širdis.

JUOZAS STALINAS, 
ARBA KAIP KAU
KAZO RAZBA1NIN- 
KAS PASIDARĖ RU

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai. 

Įsigykite tą knygutę!

TĖVAI IR VAIKAI 
(Ištrauka iš laiško)

Motinos reikšmė vaikų 
auklėjimui didelė, bet aš 

1 matau, kas dedasi mūsų gy- į 
venime — motinos neturi 
tam sąlygų. Daugumos šei
mų tėvai ir motinos dirba, 
vaikai paliekami vieni. Jie 
iš mokyklos vieni pareina į 

i tuščius namus. Jų draugai 
gatvėje amerikoniukai. Tė
vai, namo parėję tik pietų, 
valandėlę pabūna kartu su 
vaikais, o paskui skirstosi 
kas sau: vaikai prie žaidimų, 
tėvai prie darbų. Motina ne
turi nei jėgų, nei kantrybės 
ramiai savo vaiko pasakoji
mo, nei skundo iki galo iš
klausyti.

Pažįstu vieną šeimą (o to
jau yra daug), kurios tė. 
yra žinomas veikėjas su

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

lyties žymių. Vyro ir moters ir geriau atpasakoja, negu daktaro titulu, labai kalbus
mu musų, svetimų ateivių atžvilgiu.

Bet kur aš nuvažiavau? Pradėjau nuo uošvės, o perė
jau į savo įsikūrimo istoriją lietuvių sostinėje Chicagoje. daugeliu atvejų plėtojas pa., rai.

Štai kas buvo, Jonai. Papasakosiu tau, kas pagadino gral skirtingus dėsnius ir pla- Moterys ne tik greit suvo-Į Lituanistinės mokyklos, į

dvasiniai pasauliai yra du vyrai. Mažos mergaitės daug ir protingas, o iš jų trijų vai- 
skirtingi pasauliai, kurie greitesnės kalboje, negu vy. kų nė vienas nemoka lietu

viškai.

nūs ir skirtingomis krypti
mis.

mano sielą. Kas Įdiegė nepasitikėjimą į mano širdį. Sa 
vo motiną visą gyvenimą mylėjusią širdį.

Tai buvo, atsimenu, vasario mėnesio Valentino die
na. Grįžau tą dieną su skaudančia galva iš darbo, nes tu- manL vyrauja susidomėji-į na bei papasakoja. Profeso

kia bet kokius įspūdžius ar 
vaizdus, bet taip pat gerai 

Moterų tarpe, aplamai i-! juos laiko ir lengvai atgami.

rėjau gripą, o darbo praleisti nenorėjau. Dėlto buvau toks J Tnas.. betarpiškai jas apsu- i iu teigimu, studentės medi- 
pavargęs. O tos šviesos gatvėse, tos raudonos, geltonos Pa™a a.Ph"ka- «faU™ pro-| genau laiko anatomijos, 
reklamos Važiavau autobusu ir stengiausi jų nematyti, Y°j. a’ >'? / f-j ... 'uJ,3?.?.'koratyviška, individualu arĮ tomijos egzaminus, bet vy- 

konkretu. Vyruose, atvirkš- į rai jas praneša klinikų dar- 
čiai, vyrauja susidomėjimas buose, kur turima reikalo su 
tolimesniu, kur dar tebe- ligų diagnoze. Ir aišku, ko- 
vyksta kūrimosi procesas, dėl taip yra: teisingai diag- 
kas yra naudinga, bendra, nozei vienos atminties ma-

vainos jaunimo organizaci
jos, vasaros stovyklos mūsų 
vaikam duoda tiek, kiek mo
tinos (dirbančios) negali 
jiems duoti, todėl jos visaip 
remtinos.

Žinoma, visur reikalinga 
moralinė ir materialinė tėvų 
parama.

Tose šeimose, kur yra se
neliai, vaikai daug gražiau 
lietuviškai kalba. Seneliai su

užsimerkti. Bet štai reikia persėsti į kitą autobusą. Išli
pau. Ant kampo didžiulė “dragstorė.“ Visas langas pri
statytas raudonų širdžių su saldainiais, net galvą labiau 
skanda bežiūrint į tą raudonumą. t

Staiga aš pagalvojau: Ar nebūtų malonu mano Alei,
jeigu aš jai saldainių dėžutę šiandien parvežčiau. Ji ke- _ atitraukta (abstraktu). ža. reikalinga kritikos ir 
lias dienas ir naktis vargsta prie sergančio Algiuko. Jis. Viršininkų atsiliepimais kombinavimo gabumų, čia 
turi anginą. Užeinu į krautuvę ir patenku paprastą ke- moterys duotus darbo uždą. vb*šija vyrai.
turkampę auksinės spalvos saldainių dėžutę. Bet tuoj pat vinius atlieka geriau, sąži- Įdomi 
pagalvojau: Oką tu parveši ligoniukui? Ir paėmiau jam 
mažą raudoną širdelę su šokoladiniais saldainiais. Mano 
širdis buvo pilna džiaugsmo, kad abiem vežu po dova
ną. .. ”Be my Valentine. ..”

Parvažiavau, įteikiau dovanas, kurios buvo tokios ne
tikėtos ir tiek abiem suteikė džiaugsmo, kad aš neprasita
riau nieko apie savo galvos skausmą, apie savo gripą. Bu
vome visi linksmi, vakarieniavome prie Algio lovos. Po 
vakarienės jis mus pavaišino savais saldainiais. Po to Alė 
ateina iškito kambario su didžiule raudona širdim ir sako 
man: “Tu gerai žinai, šiandien jau tokia diena. Kiekvie
nas kam nors yra už ką nors dėkingas. Nunešk tu tą mažą 
dovaną Jokubaičiams. Eitume visi kartu, bet aš negaliu 
dėl Algiuko.”

0 Dieve mano, tokią didelę širdį, kaip aš nunešiu, 
kaip kokią pagalvę? Kaip aš ją įteiksiu?

— 0, — nusijuokė Ale, — tu tą mokėsi gerai padary
ti. Tų taip gražiai moki prieš moteris nusilenkti. Nusilenk
ti prieš Birutę ir pasakysi: “Prašau primti mano širdį, pil-

vyrų ir moterų 
ningiau ir net greičiau, negu sprendimų ypatybė. Pasiū- 
vvrai, bet jos užkliūva, jei liūs vyrui ar moteriai pa
tenka susidurti su naujais ir reikšti savo nuomonę apie 
sudėtingesniais uždaviniais: kurį nors bendrą pažįstamą, 
čia ios daug sunkiau orien- esant visai lygioms kitoms 
tuoiasi, negu vyrai. sąlygoms, vyras ji teisingiau

Aplamai, moteris lengviau apibūdins bendrais bruožais, 
mokvti, ioms lengviau vado-Į o būdo smulkmenas geriau 
vauti, negu vyrams. sugaus moteris.

Suvokimo, sumetimo grei. Daugiau domėdamos kon.

ną saldumo ir dėkingumo Jums už visą gerą, ką mums 
esate padarę, ir t. t. O tu moki kalbėti.”

— Ar tas būtinai reikalinga?
— Būtinai, — atsakė Alė. Ir kaip tik ši diena yra 

tokia.
— Aš tik pasakiau: “Gerai, atliksiu tą sunkią parei

gą, kurią tu man uždėjai. Tiktai gaila, kad tu negali eiti 
su manim.”

(Bus daugiau)

LONDONO MADA

Tokį vilnonį raudonos spal
vos apsiaustą siūlo dėvėti 
Londono madų kūrėjai.

LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE.
vaizdi šio krašto lietuviu istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
ehelsonas, virš 500 puslapiu. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ........................................ $4.00
kaina ..................... ............... $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, K- Žako Į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai 
na ........................................ $5.00

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

DTENOJANT. “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

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

PASAULIO LIETUVIU ŽINYNAS 
naruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 

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

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

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos .lietuviams, 144 pusią- 
pių. Kaina ............................... $1.00

MARLBOROL’GH'S LITHUANTAN 
SELF-TAUGTIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl., kaina ........................... $125

NEMUNO SUNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 3»0 
psl. Kaina............................... $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valic- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ........................... $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ................... $8.30

TTKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diVatfi- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ................................... 50 Cnt.

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa 
veikslų, 396 psL, geras popierius 
kaina .......................................  $10.06

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

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

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

ALTORIŲ 8E8ELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystė*. 
Visos trys dalys {rištos j vienų 

kloti viriai, 981 puslapis.
Kaina ................................... $6.00.

DEMOKRATTNTO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .......................... 50c.

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžia^ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, graž.iais kietais vir

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

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $3.60

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

ŽEME DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina •—$4.50

KŲDEL AS NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Karna .......................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai Ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ...................... 25 Ct.

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

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

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

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J, 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina ...................................... $6.00.

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

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

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

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

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

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

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpaų 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 e.

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

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

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

VLTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose nė
ra vienvhės. 80 psl., kaina .. $1.0$

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meta 
Amerikoje parašyti vaizdeliai sa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ......................................50 Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

634 E. Broadway------- :--------So. Boston 27, Mato.
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Kuo pats kvepia tuo lutus tepa
,<^ninaS Paskelbė šūkį: mi. Jie nemalonūs Bimbai,! 
Meluok susiriesdamas! Tą bet faktai, todėl jis juos bijo į 
jo šūki aklai vykdo visi jo minėti ir tikisi juos sugriauti 
pasekėjai. JAV lietuvių ko- paskelbdamas Tamošiūnie- 
munistų vyriausias melagis nę plepia, tamsia kaimiete.’ 
yra Antanas Bimba. Pats Esą, kas gi tokiai gali tikėti!
meluodamas, tiesą iškraipy
damas, A. Bimba mano, kad 
ir visi kiti taip daro, todėl 
jis Laisvės rugpiūčio 21 d.

Bet to jam dar neužteko. 
Jis rašo, kad gal visa tai yra 
Keleivio redaktorių sugalvo
ta, tik įdėta i Tamošiūnienės

laidoje šitaip rašo: i
lūpas. Bimbos galvelė nega- 

. stono menševikų sa- jj SUprastj> kad Keleivio laik- 
vai tis »pa tų spaltas pripyš- raštininkas nekraipo sveti-
kino apie kokia ten Marijona • i j •• •J ■ mų minčių, kad jis jas tiks-

ADV. JAMES J. TWOHIG, J R-

LIETUVIŲ

VIETINES ŽINIOS 1. Kamantauskienės parodai Ar turi šitas 
knygas?

(Atkelta is S-to pusi.) jau dėl pusiausvyros tarp fi-1nįetčs Irenos Kamantauskie-! PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos 
į išgyvena savyje aštrų gėrio z*n*° dvasinio žmogaus. nės daįiės kūrinių pirmoji '
i ir blogio konfliktą, kurs tun T* k°va, galima sakyti, dar, paro<ia. Ją globoja
apsispręsti, ar už materiali- Prasidėjo. Kaip kiekvie- Lietuvių Moterų Klubas.
nę gerovę ir patogumus, ve-' name kovos jauke, taip ir --------------------------

į šiame vra ivainos vertės ir

J. BAGDONAS APIE AB- 
STARTŲJ! MENĄ

paties savęs. Moderniojo 
meno kūrėjai išėjo ne žmo
gaus neigti, bet kovoti bent

Šį penktadienį atidaroma' 
J. Bagdono paroda, o spalio i 
6-12 dd. tose pačiose L. T. I 
S-gos patalpose bus bosto-j

dančius į sunykimo galimy

Tamošiūnienę. Ji esanti 72 me- n ] at *įoja nesu. ADV. JAMES J. TWOH1G, JR-
tų amžiaus, buvusi kolūkietė ir! I- į alPa5?aKOJ? ->ei .neSU ! ______
. . . . i tinka, tai jas kntikuoja. Į .. _ . .dabar pas savo vaikus ir gimi- j Toks komitetas susidarė vado-

nes atvykusi Amerikon. Šis pavyzdys dar kaitą į-1 vaujant Feliksui Zaleskiui. Jis
"Marijona atvykusi j redakeL r°do liaudies posakio teisin- posėdžiavo pereitą antradienį ir 

ją ir paliejusi visą puodą ”nau- ”Kuo pats kvep, tuo dar poSėdžiaus šią savaitę adv.
ir kitus tep?

SOVIETUOJ DAUG 
MIRTIES BAUSMIŲ

(E) Stambių bylų ir mir-

bes, ar ui dvasinį pasauli, už kovotojų. Tik lai.
grožį, gėrį, kilniosios pri
gimties dalies pergalę. To
kiam pat konflikte ir jo me
nas. konflikte su savim ir jj 
kuriančiu žmogum. Prieš jį 
kyla problema, ar grįžti prie 
žmogaus fizinės struktūros, 
jo aplinkos ir norų lėkšti 
vaizdavimo ir saldaus patai, 
kavimo, ar—teptuku, žo
džiu ir muzikos garsais gręž- 
tis į jo dvasinį vidų, į jo pa- 
sąmonės gilybę, kaip į jūros Į 
dugną, pilną naujos ir nema.

Twohig štabe, 327 Broadway,
So. Bostone. Tikslas—pravesti
adv. Twohig į valstijos senato- - . _
riaus vietą nuo tvardo 6.7-8-9-1S. S***?^: Bet«? n«? »«•

jienų“ apie tą mūsų mieląją Lie
tuvėlę. Niekas jai ten nepatikę.

"Marijona, matyt, yra labai 
plepi, baisiai tamsi kūmutė.

"O gal Keleivio redaktoriai 
tos senos kaimietės vardu tiek,
daug primelavo apie mūsų seną- sprendimų eilė Sovietų 
ją tėvynę ir jos žmones? Juk jie1 Sąjungos atskirose respubli. 
toje negarbingoje profesijoje se
ni ekspertai.“

Kad šitaip rašytų koks Pi
lypas iš įtanapių, nekreiptu
me dėmesio, bet tuos žo-

Adv. Twohig nurodė, kad lai
kas susirūpinti vietos reikalais 
ir reikalauti, kad išrinktieji pa
reigūnai irgi jais rūpintųsi. Kai
po pavyzdį vietos reikalų aplei
dimo jis nurodė Mile kelio atvi-

kose nenutrūksta. Viena žy
miausiųjų pastarųjų laikų 
bylų buvo Kirgizijos res-' 
publikoje. Ten pasmerktas 
mirties bausme sušaudant

džius rašo pats lietuviškųjų yalstybinės planavimo i kėms veistis ir visokioms ligoms 
bolševikų popiežius, todėl'tonusuos pirmininkas Dzu- plisti 
verta ties iais kiek staptelėti., as kartu su kitais 8 

Bimba‘bijo parašyti, ką, mirčiai pasmerkUisiais Vi.
Tamošiūnienė papasakojo $o kaltinamųjų suole buvę 
nes juk tai skaitytų ir Lais- asmens, kūnų dauguma 
vės skaitytojai, kurte apie
Lietuvą tik iš jos vienos ži
nių tesemia. O Laisvė terašo 
tai, kas iš Maskvos nurodo
ma. Tamošiūnienė papasa
kojo faktus, kurie jai žino-

KNYGOS JAUNIMUI
GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa

ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ............... $1.00

Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

- Ikas įvertins kiekvieno indė
lį ir jo dydį, ir kovai pasibai
gus kiekvienas stovės eilėje 
pagal savo nuopelnus. 

Tokias mintis mums dės-

i kių daiktų ar apčiuopiamų 
objektų, kuriais pilnai būtų 
galima pavaizduoti žmogaus 
dvasinius išgyvenimus. Ab
straktinis menas tai siekiai

Mokslo pradžia 
Lituanistinėj Mokykloj

Bostono lituanistinėj mo
kykloj šiemet mokslas prasi
dės rugsėjo 8 d. Šv. Petro 
parapijos mokyklos patal- 

:ė Juozas Bagdonas, abstrak P°ae, kuriomis prel. Pr. Vir
šuj i meną tikėdamas ir dėl mauskis šiam lietuviškam 
jo pats kovodamas. O mes reikalui vėl leido pasinaudo
dar paklausėme

— Ką galėtumėte šia pro
ga tarti apie lietuvių daili
ninkus ir mūsiškę dailę?

— Kova už gėrį ir grožį 
yra bendra, tad ir lietuvis 
meno kūlėjas eina tuo pačiu 
pažangos keliu. Ir tik maža 
dalis lietuvių meno kūrėjų 
nesupranta ar nenori supras
ti šių dienų meno paskirties

, .. . . l?! ir siekių. Tada pasitaiko,padaryti savomis priemone. | kad kai lurie nueina lki 
mis, siekia pne žmogaus'

rodyty. Taigi, atmesti ab- sakys, kuri motelis graži ir 
straktinį meną yra lygu pa- kuri negraži, ir daugiau nie- 
neigti esminę žmogaus dali, ko .nereikia... Tai turėtų

nuteisti laisvės atėmimu 15 
metų. Teisiamieji buvo kal
tinami nusikaltę valiutų ir 
aukso normavimo įstaty
mams. Kaltinamieji pasisa
vinę valstybės turto apie 3 
mil. naujųjų rublių vertės. 
Pas juos buvę rasta: 23 kg.
aukso, 30 kg. sidabro, apie 
4 mil. rublių grynais pini
gais, brangenybių 6,5 mil.

F. Zaleskas pristatė adv. 
Twohig kaip vietinį žmogų, šv. 
Petro ir Povilo mokyklos moki
nį, paskui Lotynų mokyklos ir 
Suffolk Teisių Mokyklos stu
dentą, praktikuojantį advokatą 
ir kaimyną, kuris 4 metus buvo 
atstovas seimelyje.

O KONGE REIKĖS
KARIAUTI!

Kongo respublikoje Jung
tinės Tautos, su Vakarų kai 
kurių valstybių laiminimu,

ti. Rugsėjo 8 d. 9 vai. ryto 
bus pamaldos, o po to kita 
mokslo metų pradžios pro
grama

T ėvų komitetas ir Lit. mo
kyklos vadovybė prašo tėvus 
jau iš anksto susirūpinti, 
kad jų vaikai neliktų už lie
tuviškos mokyklos ribų be
gimtosios kalbos žodžio ir \ Lietuvos 
savo senosios tėvynės paži
nimo.

Gimbutai išvyko į Europą

Marija ir Jurgis Gimbutai 
rugpiūčio 19 d. išskrido į 
Europą ir grįš po mėnesio. 
Jie aplankys Italiją, Graiki
ją ir kitas valstybes. Marijai 
Gimbutienei ta kelionė nėra

paliekant tik jo kevalą. Iš reikšti,—piešk anas gražias Į tik malonus atostogų pralei-
abstraktinio meno tyčiotis— moteris, ir bus tavo menas, 
tai nesuvokiant tyčiotis iš kurį daugelis norės įsigyti!..

NAUJAUSIOS KNYGOS

rublių vertės. Labai būdin-! turės kariauti su Katangos 
gas sovietiniam gyvenimui žandarmerija už Kongo vi- 
toks keliems teisiamiems pa- so krašto suvienijimą. Du 

JŪRININKO sfndbado NUO- teiktas kaltinimas: Jie nele- metus JT organizacija ten 
S galiai pasirūpinę siūlų bei ir jokio ga-
jaunimui, 
na $2.00

MtLYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl. 
kaina ...................................... 91-50

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu

kal‘' kitos "žaliavoslr iš jos paga-Įlo. n«Plieina- tai nusistatė ir

do Dovydėno 
kaina ............

apysaka. 168 n«l

minę tūkstaRčius megztinu- i yėl pasidarbuoti ultimatu- 
kų, bluzių ir kitų drabužių, 
kuriuos vėliau per tarpinin
kus pardavinėję, apeidami,

j2_oo žinoma, valstybinę prekybą.

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

CM E. Broadvray So. Boston 27,

mais, sankcijomis, o paskui 
leis į darbą ir vėl šautuvus 
savo civilizacinei misijai už
baigti.

Jungtinių Tautų kariuo
menės globoje Kongo cent- 
ralinė vyriausybė pasiuntė į 
Katangos provinciją kelis 
tūkstančius savo karių, kad 
padėtų pagrindą krašto su
vienijimui, bet centralinės 
vyriausybės kariai ten gavo 
lupti ir JT organizacija turė
jo juos ultimatumu gelbėti 
nuo Katangos karių.

Dabar JT bandys ekono
miniu spaudimu Katangą 
įjungti į bendrąją respubli
ką, bet tas vargu pasiseks, 
todėl vėliau neišvengiamai 
vėl reikės kariauti, kad Kon
go būtų suvienyta. Kaip tas 
suvienijimas seksis, pamaty
sime, jeigu pagyvensime.

'TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, H. Taut

vaišienės šiurpūs atsimi
nimai iš Sibiro vergijos, 
134 psl,. kaina $1.25.

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
ki*ašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4-00, o 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina......... $3.00.

ATSIMINIMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, parašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88
psl. kaina..............$1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

dimas, nes ji ir ten dalyvaus 
savo specialybės (archeolo
gų) mokslininkų suvažiavi
me, rinks medžiagą savo 
moksliniams darbams.

O ir inž. dr. J. Gimbutas, 
neabejotina, suras daug ko 
įdomaus iš savo specialybės 
srities, todėl bus malonu su- 
crrižiis iu nasiklausvti. Gim-O J'•Į r - - ----- —- — 
butai visuomet savo kelionių 
įspūdžiais pasidalino Kultū
ros Klube ir kt.

— Amerikoje ir Kanadoje 
jūs iki šiol jau turėjote vi
są eilę savo abstrakčiosios 
kūrybos parodų. Gal išsitar
tumėte, kaip į šį modernųjį 
meną reaguoja lietuviškoji 
visuomenė? — paklausėm 
dailininką.

— Labai įvairiai, — sako 
Juozas Bagdonas. — Nuo
širdžiausiai abstraktinę kū
rybą sutinka ir mane džiu
gina lietuviškasis jaunimas.
Tai tas jaunimas, dėl kurio! Lietuvių Piliečių Draugi- 
spaudoje kartais net per j jos pirmininkas Edmundas 
daug paveršlenama, kuris, Ketvirtis sugrįžo iš Floridos, 
dažnai net be reikalo pakai- kur jis išbuvo tris savaites.

pysakos, A. Antanov, 45 psl., 
Kama 10 centu

GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks
mu komedija, 29 psl., kai- 
kaina ............................ $0.25

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
kaina 15 centų-

CARAS SIBIRE, 1 akto vaidini
mas, 42 psL kaina 25 centai.

DIDYSIS SAPNININKAS, 185 
psl. kaina ...................  $1.50

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina ............................ $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu. 96 psl.. kaina . . $0.75

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kau 
23 psl., kaina ............... 90.15

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 
kaina ............................ $0.20

DĖL PINIGŲ. 3 veiksmų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ....................................  $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis, 24 psl., kaina 90.25

STABMELDIŠKA LIETUVA,
32 psl., kaina ............... $0.10

SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

KELIAS J PASISEKIMĄ, J. 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais, 
144 psl., kaina ........... $2.00

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ....................................  $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 dsI., kaina 50 centų

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kaina $2-00

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, 
Liudo Dovydėno apysaka. 168 
psl., kaina ................... $2.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka- 
rvs. 225 psl.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na .................................... $0.15

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K-
Kraiičiūno ____eiierazvviai. 1QA

Grįžo E. Ketvirtis

tinamas. O daugumas jo ge
rai išsimokslinęs, subrendęs, 
plataus*akiračio ir neatšalu
sio meninio skonio. Jie ir 
abstratųjį meną skeptišku 
rankos mostelėjimu neatme
ta, o jį supranta ar bent 

Skipičio atsiminimai, 440' stengiasi suprasti. Jaunimas 
psl., kaina. . . . $5.00 j yra tvirta garantija, kad iš- 

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- brisime iš kultūrinio gyveni-

Ten jis su sūnumi lankė savo 
tėvus, gyvenančius St. Pe- 
tersburge.

Saugokite kišenes

psl., kaina ................... $1.00
VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina ............... $0-25

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina .. $0.25

KAS YRA SOCIALIZACUA, 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na .................................... $0-30

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na ..................................... $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav 
So Rnetoo 27. Masas

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................. $3.00.

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

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

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

Keleivio administracijoje; 
So. Boston 27, Mas*.

E. Broadvvay,i

mo lėkštumo, kad dar sukur. 
sime darbų ne vakarykščiai, 
o rytojaus dienai.

Tai toks Juozas Bagdonas 
su savo kūriniais atvyksta į 
jūsų Bostoną.

V. L

Laikraščiai rašo, kad iš P. 
Amerikos atvyko didelių 
specialistų kišenėms kraus
tyti. Tą amatą jie meniškai 
moka, todėl sugeba net gana 
atsargiems žmonėms kišenes 
ištuštinti, jiems visai to ne
jaučiant.
Pakalbinkime draugus, kai

mynus ir pažįstamus užsisa

kyti “Keleivį.” Kaina

J ieškojimai
Ieškau savo pusbrolio Kazimiero 
ŠLpŽO iš Šiaudinės miestelio, seniau 
tryveno Chieaeoje. Jis pats ar jį ži
nantieji rašykite:

Pranas Norbutas 
747 Lishon Avė.,
Lewiston, Maine

Jauk, ramovėnų Uk,l. |Ulm dolCTili
------------ i

Rugpiūčio 19 d. Bostono!

Aš. Augustas Masalskis iš Žiežma
riu parapijos. Strivnikų kaimo, pa- 
ieškau savo jreru draueų Adomo AI- 
DUKO iš Strivnikų kaimo ir Alekso 
Sodones. Mes sykiu dirbome Yon- 
kers. N. Y.. 1912 metais. Jie patys ar 
kas juos žino. prašom rašyti:

Ausrust Masalskis 
32 E. 15th Street,
Bavonne, N. J.

(36>
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MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai bileto
• Draugijom* jetatg ar blanko 

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

-KELEIVIS*
E. Broadvray, So. Boston 27,

skyriaus ramovėnai surengė J 
savo tradicinę gegužinę,: 
Skyriaus sekretorius Mar-! 
cinkus jai parinko gražiame 
Franklino parke jaukų pa- 
unksmį, i kurį prisirinko ne
mažas būrys ramovėnų ir 
dar daugiau svečių. Jis val
dybos vardu pasveikino sve
čius ir paprašė vaišintis tu
rimomis gėrybėmis.

Žinoma, buvo ir kalbų. Be 
kitu. kalbėjo ir Antanas An
driulionis, kuris, savo žodį 
baigės, įteikė ramovėnam 
piniginę dovanų, už kurią 
jam ramovėnai ir svečiai ne- 

I sigailėjo paploti.
1 Temstant gTažias karines 
| dainas dainuodami visi iš
siskirstė poilsio. Daugiau to- 

jkių iškylų!
Bronius Utcnis

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia UetOTlua bendram Hetuvtikam danui, aualija 

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

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 deMmflai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
30 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—8VEDCAT0S lr NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda paėalpos iki $326 į mėnesi.

8LA apdraudė—SAUGŲ NELIEČIAMA Ir NKPBA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos Iki 
gilios senatvės.

Dengiau tinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centrą. Ralykito tokio adresu:

LITHUANIAN ALLLANCE OF AMERICA
“507 Weet 30th Street, Nevr York 1, N. Y.

t
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DAILININKAS JUOZAS BAGDONAS

r i ‘

J. BAGDONAS APIE ABSTRAKTŲJĮ MENĄ

BALSUOTOJAI PABUSKITE!
IŠRINKITE ADVOKATĄ

JAMES J. TWOHIG JR. 
VALSTIJOS SENATORIUS

’ASTANG S r- V VI NTI AUTOMOBILIŲ APDRAUOOS IŠKAŠČ1US 
ART ANG V P G !A N I'Vi 1 M< BES. h S IK SI MAŽINI NAMU SAVININI

-BAI SI ORITE Už ŠIRDINGAS P.
-•{ALSUOKITE Už ŠIRDINGAS PARTANG \S ? \ A 11 W RES. h s IK SI MAŽINI NAMU SAVININKU N ASTA
-KAI SUOKI! E Už ŠIRDINGAS PAS’IAM.A.' I \NA»K »\ i I EOKi POSN I KANALO ATVIRĄ KANALIZACIJĄ IR 
ŠIUKŠLIŲ IŠMATAS ANT MILE KELIO!

KELIAUTOJAI BUŠAIS! NAKTIES DARBININKAI
------P.'.LSI ORITE Už GRĄŽINIMĄ PADOR.M A’ TOBUSŲ IK POŽFMiNIU TRAUKINIU PATARNAVIMO IR Už SU

MAŽINIMĄ 30 c.. 10 c. IR Al KšIESMi K ' l\r V 1UN ' "Ažl AVIMĄ
PAŠALINKITE McLERNON’Ą!

ATSTATYKITE VIET GS ATSTOVYBĘ
I 21 IKSAS ZAI ESKAS, 264 BOWEN ST.. SO. BOSTON, MASS.

BAGDONO PARODA 
Šį PENKTADIENį!

Bostono Lietuvių Kultu*

Darbininkų Draugija 
ruošiasi banketui

py skaitą. Gegužinė davė pel
no $265. Tas pelnas kuopos 
iždui labai pravers, nes kuo-

Minės rugsėjo 8 d.

NECCHI SIUVAMA MASINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, iisiuviitėja, dirba iiiouogra-iias, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t- t. 
Originale su |x-nkių metų garantija 
425 už viską galima niOKcli po $1.25 

per savaitę 
HA 6-3900

Nepriklausomoj Lietuvoj 
paskutiniais metais pradėto-. ... . T . D|- .,a visiems nariams dovano- Ploviniais metais praaeio-

ros Klubo globojama dai- jos 21 kuopa metini banketą .Q fj^ej gt yjichelsono Da J1 min®tl Rugsėjo 8 diena, 
rinių paroda atidarom. Jį rengia rugsėjo 9 ,1. Se. lies- — j(>,1Ivill ,£7 pavadinta ~
pentadienį, rugpiučio 31 d.
8 vai. vak., Tautinės S-gos 
Namuose, So. Bostone. Ati
darymo apeigose kalbės Kul
tūros Klubo pirm. dr. Sta
sys Jasaitis, apie šių dienų 
dailės kelius tars žodį dail. 
Viktoras Vizgirda ir bus kai 
kurių kitų staigmenų paro
dos lankytojams.

Tautos švente, 
šiemet bus minima ir Bosto
ne rugsėjo 8 d. 7 vai. vak.

Bay View RcaltyCo
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius MIKONIS 1
LICENSED BKOKERS

Sąžiningas patarnavimas peikan- 
iems, parduodantiems, ir drau- 
iziantiem.- namus, ūmus, ii vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1472 DORCHESTER AVĖ. 
IX)K( HE5TEK 22. MASS.

Office A V 8-1114 
Res. A V 8-1111 ir CO 5-88 U

Ateinantį penktadienį, zinės ir dvasinės savo struk 
rugpiūčio 31 d. 8 vai. vaka- tūlos, jis buvo nuoiatimame Į ...
ro, Tautinės S-gos namuose vyksme, jo mintis nepertrau-1 Gavusieji ar del.a..e,ų 
So. Bostone atidaroma dail. kiamai veržėsi pirmyn įr^ nežinojimo negavusieji at-
Juozo Bagdono kūrinių pa- sie.-tė to, kas nauja. Taip . ™ pa..v\e.t.lni?ų .V?1.. " 
rodą, kurią globoja Bostono jis sukūrė ir paliko ir kiek- 8*a* nuoširdžiai yra kviečia- 
Liet. Kultūros Klubas. į vienam pažangos laiptui ati- mi parodoj atsilankyti. Šis 

Dail. Juozas Bagdonas v- tinkamus savo materialinio parengimas—tai ir Kultūros
ra moderniojo-abstrakciojo ir dvasinio gyvenimo pa- rv‘UTO naujo i«wnv------
meno atstovas, taigi jo paro- minkius. Amžių bėgyje žmo- pradžia.
da gerokai skirsis nuo kai gaus kultūros istorija tuos 
kurių iki šiol čia buvusių, paminklus sukiasiiiKavo į 

Jūsų korespondentas šio- jiems prideramas .epochas,

tonS Liet. Pilierių sa. kn-'gą "Lietuvių išei-
Įėję. vija Amerikoj,“ už kurią

Pereitą sekmadienj buvu- ^’<>pa sumokėjo kelis simtus So, B°stono Lietuvių Pilie- 
siame kuopos susirinkime ( ° ellU- į čių Klubo 3-jo aukšto salėje,
tartasi, kaip banketo'Ve ius p.lvn na<rp,.Kti Kalbės Lietuvos konsulas
priimti, kad jie būtų kuo la- , . *. -J'V. Stašinskas, meninę pro-
biausiai patenkinti. uopos nanai. 1 anci® ?! gramą atliks sol. Stasys Lie-

Be to, susirinkimas p, j.; Ramanauskiene ir Povilas pas> akornp kompozitorius 
ėmė buvusios gegužinės a- Mankus. Julius Gaidelis, dalyvaus

Onos Ivaškienės vadovauja
mi tautinių šokių šokėjai.Sekmadienį, rugsėjo (September) 9 d.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA 

Rengia savo metinį

UAMVFTAurkiiiAL. i n VAVAPII7NF

Peter Maksvytis
Carpenter A BaiMcr 
925 E. Foarth SL,

SO. BOSTONO LIETUVIU PILIEČIU DRAUGIJOS 
AUDITORIJOJE II AUKŠTE 

368 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Paroda bus atidara: prieš 
pietus kasdien nuo 10 vai. 
iki 12 vai.; po pietų—šeita-

mis dienomis turėjo progos duodama ir atitinkamus pa- dienį, sekmadienį ir pirma- 
šį \\ ashingtone gyvenantį vadinimus. Alene mes turime dienį (rugsėjo 1 2 ir 3 dieno- ^ury* atidaro* 5 vai. vak. Vakarienės pradžia 6 vai. vak. 
dailininką užkalbinti to ab- klasiką, renesansą, gotiką 1 nuo 3 vai ik 10 vai. va- Kasmet Lietuvių Darbininkų Draugija ruošia savo 
straktinio meno klausimais, ir eilę kitų vardų. šiandien: |^omį4 dienomis nuo metinius banketus Bostone ir kasmet mūsų organizacijos
nors jis ir yra daugiau linkęs gyvenamą laikotarpį mes va- g va|. jq Taj. prieteliai iš arti ir iš toliau atvyksta susitikti savo senus be
kalbėti teptuku ii dažais., diname modei niąja epocha, i • čiulius ir užmegsti naujas pažintis su mūsų organizacijos

rėmėjais. Nekitaip bus ir šiemet.
Mūsų šeimininkės rūpestingai ruošiasi viešnias ir sve

čius sočiai ir gardžiai pavaišinti. Neapvilkime jų ir gau
siai susimkime, o mes patys irgi neapsivilsime. Turėsime 
ir muzikos, gros Jono Shurilos orkestras. Visus širdingai 
kviečiame ir laukiame.

Vakarienės rengimo komisija

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

Telefonas AN 5-3630

negu žodžiu. Kai kurias jo nors gal kiekvieno laikotar. j 
mirtis, ta proga pasakytas, pio žmogui jo kūryba tada 
mes čia ir ryžtamės atpasa- atrodė moderni, vadinasi—Į 
koti. nauja. Reikia manyti, kad

— Gal galėtumėte mums mūsų dienas kultūros istori- 
čia kiek plačiau pareikšti sa- Ja ateity gal pavadins 20-jo 
vo pažiūras į modernųjį amžiaus epocha, o gal, norė- 
ar abstraktinį meną, kurį čiau tikėti.—abstraktine e- 
jūs kuriate ir nešate į gyve- pocha. Abstraktinė— kaip

Lankėsi K. Žiedonis

Praeitą penktadienį mus 
aplankė Clevelando Ameri
kos Lietuvvių Tarybos sky
riaus pirmininkas Kazys 
Žiedonis, mūsų kaimyno

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

1VTRU ir 5MALA TAISOM 
Taisome, šingelhiojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iŠ lauko sienas.

Free EetiaMtes m 
0AUKTI PO 9 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
ir Peter fcfefaraekai 

darbą
Plikšnio lydimas. Jis atvyko

nimą, bet dėl kurio parodų aukščiausia žmogaus kūrybi-:sav 0 ii pažįstamų-.
lankytojų nuomonės kartais nes dvasios išsivystymo epo. aP an ’*hk>nienė yra
suskyla ir išvirsta net aš- cha. Bent taip būtų galima, J0 s^u°)- Bostone jis išbū
ti iais ginčais? —paklausėm norėti ir tikėti, — sako Juo- vo Vlen3 sakaitę.
J. Bagdoną. j zas Bagdonas.—Kaip ir per.

— Bet kurio laikotarpio eitų epochų, taip ir šio laiko- 
menas. kaip ir patsai žmo- tarpio meno kūryba yra šių Keturi dideli šviesūs kambariai ir 
gus, vra ilgo vvstvmosi re- dienu žmogaus vidaus veid- įide*!. ^rt"vėoT?irauSis: 
zuitatas ir regima savo me- rodis. Žmogus, kuris stapte-Į te. Tei. an g-825i.
to dvasios apraiška. Kol Įėjo ir giliai susimastė, kuris ’ 
žmogus pasiekė šių dienų fi- (Nukelta j 7-tą psl )

3E

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 SIUNTIMU PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sara>a ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranokime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siusti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pr, dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA LtETITVMKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai isitikinn. kad mūsų i«taisra greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su IVTVRISTO (galiojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. vak. ketvirtadieniais
9 vai. ryto iki ? gal tsk ir Mtadieniais nuo a ryto iki 2 vai. no pietų.

VKPftJAS: Jti.NA.M AIHIMONIS

PARDUODI’ KRkUTVVĘ

Parduodu "’Super Food Market.“ 
WOR( ESTF.RYJ. MASS.

S'oriu duoti progą vedusiam naujam 
ateiviui iI).P.) įeiti į bizni. Krautu
vės įrengimai apie dol. vertės
be mokesčio. Gera proga. Teirautis: 
Tel. PL 2-9150. L. Brodv

(35)

REIK PATYRUSIO BARTENDF.RIO
Geras atlyginimas, lengvos darbo są
lygos. Kreiptis pas Petrą Peldžių.

Strand Cafe Corp.
374 W. Broadway. So. Boston. Mass.

DOVANOS I LIETUVĄ

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 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tek SW 8-2868

Garantuoja K«4

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMA KAINA

f PILNA ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI (.AR
SI J. M. KROSNIS SI TERMO

STATU • MASTER RELAY 
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION ( HAMBER 
•ELEKTROS SI JUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ AI.IEJ \US 
TANKAS IR • DARBAS Už .Ankšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM 
Jastie* af tkcPeaee—CoMtablc 

598 E. Broadnray 
So. Bostoa 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
» 45 Dorset st.. Dnrchester, Mass.

GEneva 61204

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekni. 
(oooeosceooeoeeeeooi

Dažau ir Taisau

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.

Tel. AV 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

(Seymour)
Lietuvis Gydytoias ir Chirurgas 

X RA Y
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALAN’IMIS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7 

TEL. AN 9-2712
Namai ir ūkis:
287 Conrord Rd.. Bil'erica. Mass. 

TEL. M<» 3-2948

TELEFONAS AN 8-2SO5 •

Dr. J. L. Pasakantis į 
Dr. Amelia E. Rodd •

OPTOMETRISTAI

♦

Namus ii lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau 

; viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.

TeL CO 5-5854

Charlet J. Kay
LIETUTIS

PhimMac—Heatiur—Gas—OtI 
1 Gaxa šilimą permainyti 927* 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

417 BROADYVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. i

A. J. NAJIAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS—

Laik rodžiai- Dei mantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

Žiedus, papuošalus

379 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sfjuarc 
Bardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
928 EAST BROADVVAY 
8OITH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




