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Kongresas Svarsto Prezidento 
Prašymą Duoti (galiojimus

Prezidentas Kennedy Prašo Kongresą Duoti Jam {galioji
mą Pasaukti 150,000 Atsargos Karių Aktingon Tar

nybon; Reikalavimas Rišamas su Berlyno ir Ku
bos {vykiais; Kuboje Rusų Karo Instrukto

riai ir Ginklai Kelia Nerimo.

Prezidentas J. F. Kenne- Kurdai Vėl Sukilo
Kaujasi Irake

mą pašaukti aktingon tarny-’ .
bon 150,000 karių. Preziden- . Irako praneša, kad ten 
tas nesako, kad atsarginiai Jau kuris laikas vyksta kui- 
tuoj pat bus pašaukti, bet jis sukilimas pi ieš Iiako dik- 
nori turėti tokius įgalioji- tatorių generolą Kasimą, 
mus, kad galėtų reikalui iš- Kurdai reikalauja savo kraš- 
kilus greitai sutelkti reika- tui autonomijos, o vėliau ti- 
lingas jėgas tiek dėl galimų kiši iškovoti ir nepnklauso- 
įvykių Vokietijoj, Berlyno mybę-
mieste, tiek dėl Kubos įvy- Kurdai gyvena Irake, Ira- 
kių i ne, Turkijoj ir Sovietų Są-

Berlyne Maskvos diktato-'jungoje. Jie bandė daryti sū
rius jau 4 metai pučia karštą kilimus ir Turkijoj, ir Irane, 
ir šaltą, vieną dieną stato ui- pakartotinai Irake, o So- 
timatumą, vėliau pats savo 'iety Sąjunga dedasi jų 
ultimatumą užmiišta. Bet globėja,“ bet j°kios auto- 
niekas nežino, kada Maskva nomijos jiems neduoda, 
nutars įtempti stvgą ir kiek ’ *'*• Y. Times“ korespon- 
ją įtempti. * dentas nuvyko į sukilusių

Kuboje susii-ūpinimo ke- kurdų kraštą ir paduoda
i;„ ____ __ daucr žinių anip kurdu suikili-na naujai rusų pnsiatyvi------ o— z—r ——- -y—- .
ginklai Kubos vyriausybei i,. ^?a *r J*° Kurdai sakosi 
atsiuntimas kelių tūkstančių s*uo metu tun apsupę net

GERAI, KAD TAI BUVO NE RAUPAI

;ie trys braziliečiai su motina atvyko atostogų Į JAV. Jų lėktuvui nusileidus Idle-
[wild aerodrome, N. Y-, buvo pastebėta, ka d vaikų oda taip išberta, lyg jie sirgtų 
raupais, žinoma, jie tuoj buvo paimti į karantiną, kad neapkrėstų kitų. Vėliau betgi 
paaiškėjo, kad tai būta tik vėjaraupių.

Londone Posėdžiauja Tautą 
Bendruomenės Valst Vadai

Dalyvauja 16 Nepriklausomų Valstybių, Kurios Sudaro
1 autų Bendruomenę; Aptaria Klausimą, Ar Anglijai 

Dėtis į Europos Valstybių Bendrąją Rinką, Būsi
mą Muitų Uniją; Nuomonės Bendruomenės

Valstybių Tarpe Žymiai Skiriasi.

Kinų Komunistai 
Nušovė L '2 Lėktuvą

Teroristai Bandė : Prancūzų De Gaulle
Nudobti Nkrume Grįžo Iš Vokietijos

rusų kariškų technikų apmo
kyti kubiečius vartoti rusiš 
kus ginklus. Nuo 3,500 iki

12,000 Irako kareivių 
Kurdai, kaip ir barberai

šiaurės Afrikoje, buvo arabų

Kinų komunistai rugsėjo 
10 d. paskelbė, kad jie nušo
vė virš savo teritorijos U-2

*.x-vr» 1 i l_rVTIItllIVTS I j/I CLl-
de Gaude rugsėjo 8 d. baigė

4,000 msų karo specialistų' užkariauti, bet išlaiko savo 
jau dil ba Kuboje ir moko!kalb? ir ?<>ri nusikratyti tur-
kubiečius kareivius vartoti 
rusų ginklus. Rusų karo in
struktorių vra ir netoli ame
rikiečių Guantanamo kariš
kos bazės Kuboje.

Iš Sovietų Rusijos ką tik 
grįžo žymusis Amerikos po
etas Frost. Jis lankėsi Rusi-

kų, iraniečių, arabų ir nišų 
viešpatavimo.

Georgijoj Sudegino 
Dvi Negrų Bažnyčias

Rugsėjo 9 d. dvi negnj 
x imov. laiincsi bažnyčios buvo sudegintos

JOJ turėjo pas’kafte,imą Georįį
su N. Chruščiovu. Rusų d ik-Rusų
totorius poetui aiškino, kad & miestelyje, o kito 5 
Amerika nekariaus nes esą, i „ miesįelio. Vieno-
amerikiečiai per daug hbe- i • * bažnvčioie neerai turėio
rališki kad kariautu Tpi Je oazn>cloJe negi ai tuiejo rausiu, Kaa Kariautų... jei cavn nri(TrQ; ų11vn
Nikita tikrai taip mano, tai
jis drąsiai ir siunčia savo in
struktorius į Kubą mokyti 
Amerikos kaimynus, kaip 
naudoti rusiškus ginklus.
Chruščiovo nuomonę gali 
pakeisti tiktai griežtesnis 
veikmas, o ne daugiau viso
kių pareiškimų, kurie jam 
nedaro jokio įspūdžio.

Šiuo metu Amerikos vy-i 
riausybė dėl Kubos įvykių 
kalbina kitas Amerikos res
publikas susirinkti ir aptarti 
ką daryti. Bet stipriai abejo
jama, kad Amerikos valsty
bės pajėgtų sutarti kokį nors 
griežtesnį žygį prieš Kubą.

i miestely. Viena bažnyčia

dentas Nkrume pereitą sa
vaitę, per savo paklusnų šešių dienų lankymąsi Vo- 

lėktuvą, kurs aukštai skrai- j parlamentą. leido save is- kietijoje, kur jis pasakė eilę 
dė ir šnipinėjo komunistų I finkti ’ amžinu prezidentu kalbų į\ amuose miestuose, 
paslaptis riki gyvos galvos. Tuoj po to visur pabrėždamas vokiečių

Kinų nacionalistai For-1 rugsėjo 9 d. kažkas pakišo . ir prancūzų tautų susiartini- 
Oombą prie jo palociaus. mą ir bendradarbiavimą tai- 
Kai bomba sprogo, 5 žmo- kos išlaikymo tikslu. Pran- 
nės buvo užmušti ir 63 su- ! cūzijos prezidentas užsimi- 
žeisti. Prie prezidento rūmų nė apie vokiečių praeities 
tuo metu buvo susirinkusi klaidas, bet kartu pažymėjo 
apie 2,000 minia sveikinti vokiečių kariškus atsieki- 
N’krumę su jo “išrinkimu mus.
amžinuoju prezidentu. ■ Vokiečių minios prancūzų 

Panašus pasikėsinimas prezidentą pasitiko labai šir- 
prieš išsigimusi į diktatorių dingai ir jo vokiškai sako-
Nkrumę buvo daromas ir, moms prakalboms karštai 
rugpiūčio dieną. Tada žuvo i pritarė. Atrodo, kad prancū-

mozos saloje sako, kad jie 
U2 lėktuvą buvo nupirkę A- 
merikoje iš tuos lėktuvus ga
minančio dirbtuvės, ir lėk
tuvas skraidė virš komunis
tinės Kinijos, stebėdamas, 
kas darosi komunistų valdo
mame krašte.

Amerikos vyriausybė pa
tvirtina, kad 1960 metais 
kinu nacionalistai nupirko 
du U-2 lėktuvus.

savo centrą, kur negrai buvo 
paruošiami registracijai bal
savimui.

Policija aiškina, ar bažny
čių sudeginimas yra surištas 
su bandymu sutrukdyti neg
rams balsuotojams regist- 
įuotis rinkimams.

NASSERIS GRĮŠ I
ARABVLYGĄ

Į 1 žmonės ir 53 buvo sužeis- ’zai ir vokiečiai dabar nedels
ti. Kaltininkai nebuvo su- darni bandvs'sustiprinti po

BEDARBIAI RENGIAMI 
NAUJIEMS DARBAMS

Egipto diktatorius N’asse. 
ris buvo apkaltintas Sirijos 
atstovų Arabų Lygoje, kad į 
jis per savo agentus kišasi į į 
Sirijos vidaus reikalus. Siri
ja prašė reikalą ištirti ir įsa
kyti Nasseriui nebesikišti į 
kaimvniniu valstybių vidaus 
reikalus.

Nasseris dėl to užsigavo ir 
visai pasitraukė iš Arabų 
Lygos, žinoma, po to nebe
buvo kas svarstyti ir Sirijos 

nesvarsty
tas. Kai klausimas kiek apri
mo, Nasseris per savo spau
dą skelbia, kad jis dar ga

TAI ŠIAM RUDENIUI

New Yorko madų kūrėja

Amerikos vyriausybė pra
dėjo plačią bedarbių moky
mo programą, kad pamoštų 
juos kitiems darbams, kurių skundas paliko 
galima gauti. Jau veikia 70 
projektų 11-oje valstijų ir 
greit pradės veikti dar 167
projektai 34ose vvalstijose. H visą ta klausimą persvars.

“Projektai” tai savo rū- tyti ir grįžti į Arabu Lyra. 
sies mokyklos, kur bedarbiai Toks bėgimas ir vėl griži- j 
išmokomi naujo darbo ir vė- mas į Arabų Lygą rodo,! 
liau jam padedama surasti i kad ta organizacija yra tik Lili* Ann siūlo šitokią rudens 
darbo naujoj specialybėj, nerimtas reikalas. eilutę.

sekti, bet tiys diktatoriui 
nepatinkami p o 1 itikieriai

litine Vakaru Euronos są- 
iunga. nelaukdami, kol Ang-

buvo padėti i kalėjimą. Vi- liįa apsispręs į ją dėtis, 
są opoziciją Nkrume jau
spėjo sukišti Į kalėjimus, ar
ba privertė jos vadus bėgti 

’ užsieni.

Alžeriios Kariai
Pasiekė Sostinę

Alžerijos kariuomenė, ku
ri buvo suorganizuota Tuni
se ir Maroke, bet kuri kai e 
prieš prancūzus nedalyva\o, ( 
dabar pasiekė Alžerijos sos
tinę. 4000 tos kariuomenes 

i vyrų atvyko Į Alžyrą ii pa- 
1 dės Apolitiniam biurui pa
laikyti sostinėje tvarką.

Pereitos savaitės kautynė
se tarp tos kariuomenės ir 
vietiniu partizanų žuvo virs 
šimto žmonių, bet tikri skai
čiai neskelbiami. Kautynės 
pasibaigė paliaubomis, ir 
pagal tas paliaubas is užsie- 

jnio grįžusio? kariuomenės: 
dalis atvvko i sostinę. i

Politinis biuras skelbia,! 
kad balsavimas į parlamen-; 
tą įvyks rusėjo 20 d. Bus tik 
vienas kandimų sąiašas.

TENASO KARALIENĖ

Shirley Dickson išrnkta Te- 
\as valstijos gražuole.

Kaip Alžerijos Vadai
Apgavo Partizanus
Alžerijos pilietinis karas 

po kelių dienų kautynių pa
sibaigė paliaubomis. Ben 
Bella ir jo rėmėjai pasiūlė 
Centi-alinės Alžerijos parti
zanų vadams daryti paliau
bas ir tie sutiko. Ben Bella 
išsiderėjo, kad tam tikra 
“simboliška” kariuomenės 
dalis vyks su juo į Alžyrą ir 
sustos priemiesčiuose. Kai 
kautynės jau buvo pasibai
gusios, Alžerijos armijos 
stipri kolona iš 4 ar 5 tūks
tančių vyrų patraukė į sos
tinę ir ten pasirodė gyvento
jams kaip pergalėtojai. Par
tizanų vadai sako, kad jie 
buvo apgauti, bet kare viso
kie ginklai naudojami, todėl 
ir tų skundų niekas neboja.

Opoziciniai elementai da
bar spiečiasi Kabilijos kal
nuose, kur berberų partiza
nai gali laikytis ilgiau dėl 
jiems prielankios gamtos.

Į Kabiliją pabėgo iš Al
žyro ir visa eilė arabų va
dų, kurie skaitė, kad pasilik
ti Alžyre Ben Bellos ir jo ša
lininkų tarpe nėra saugu.

Ar pilietinis karas dar at
sinaujins ir ar Centralinės 
Alžerijos partizanai dar da
rys pastangas priešinti, ži
nių nėra. Ben Bella ir jo ša- 

Į lininkai žada pravesti grei- 
; tai žemės reformą ir atida- 
! ryti dirbtuves, kad žmonėms 
j būtų darbo.

Korėjoj Susišaudė 
Prie Dem. Linijos

Pereitą savaitę Korėjoje 
prie demarkacijos linijos į- 
vyko susišaudymas tarp ko
munistų ir pietinių korėjie
čių. Komunistai perėjo ski
riamąją liniją ir pradėjo 
šaudyti į nietų korėjiečių ka
rius, kurie taisė kelią. Susi
šaudyme 4 komunistai nu
šauti ir 2 sunkiai sužeisti.

.Jungtiniu Tsetn koman^a 
reikalauia. kad šiaurės ko
rėjos viršininkai griežčiau 
prižiūrėtų savo kareivius, 
kad tokių snsišaudvmų dau
giau nepasikartotų.

1 z. 
I

' PREZIDENTAS TARĖSI 
Į SU GEN. EISENHOWERIU

Prezidentas Kenredv ši 
piitnadieni turėio pasitari
mą su buv. prezidentu eren. 
D. P. Fispnhou oriu. kurs ne
seniai grižo iš Europos, kur 
matėsi su daugeliu įtakingu 
valstybės vadų.

; Gen. Eisenhower pakarto, 
į tinai yra sakes, kad užsienio 
, politika didžiųjų partijų ne- 
' skiria.

Londone šį pirmadienį 
padeda posėdžiauti “Tautų 
Bendruomenės“ valstybių 
vadai. Dalyvauja ir kai kurių 
autonomija besinaudojančių 
kolonijų vadai.

Svarbiausias klausimas, 
kurį T. Bendruomenės val
stybių vadai turi aptarti, yra 
Anglijos dėjimasis prie Eu
ropos tautų “bendrosios rin
kos” valstybių. Kai kurie T. 
Bendmomenės nariai prie
šinasi Anglijos dėjimuisi į 

i būsimą Europos muitų uni
ją. Jokie nariai yra Austra
lija, N. Zelandija, Kanada 
ir kt., nes tuo atveju toms 
valstybėms užsidarytų An
glijos rinka jų žemės ūkio 
produktams įvežti veik visai 
be muitų.

Šalia priešingų valstybių 
vra ir tokiu tniviocJ ««• «« nMUVU HVZKVZVYgę
kad Anglija dėtųsi prie Eu
ropos muitų unijos ir nori, 
kad ir joms būtų išsiderėta 
teisė su lengvatomis prieiti 
prie Europos valstybių rin
kos.

T. Bendmomenės valsty
bių vadai negali nutarti, ar 
Anglijai dėtis ar ne, bet An- 

į gli jos vyriausybė norėjo iš
girsti jų nuomonę ir, turbūt, 
gauti argumentų tolimes
nėms deryboms su Europos 
valstybėmis dėl lengvatų kai 
kuriems Bendmomenės na
riams pardavinėti savo pro
duktus Europoje.

Anglijos vyriausybė yra 
nusistačiusi dėtis į Europos 
muitų uniją ir į politinę Eu
ropos valstybių sąjungą. Bet 
opozicija yra stipri ir todėl 
anglų vyriausybė tariasi su 
Bendmomenės nariais, kad 
iš jų pusės opozicija būtų 
mažesnė.

Londono pasitarimuose 
dalyvauja: Australija, Ka
nada, Ceilonas, Kipras, Ga- 
na, Jamaica, Indija, Malajų 
Federacija, N. Zelandija, 
Nigerija, Pakistanas, Rode
zija, Siena Leone, Tanga- 
raika, Trinidad ir, žinoma, 
pati Anglija.

ANGOLOJE RUOŠIA
ANTRĄJĮ FRONTĄ

Portugalų kolonijoj eAn-
goloje vietinių gyventi jų su
kilimas prieš portugalus nė
ra dar visai užgniaužtas. 
Gretimoj Kongo respublikoj 
atvirai veikia karo stovyk
los. kurios Angolos maišti
ninkai yra apmokomi, nors 
pati Kongo respublika ne
susitvarko ir yra Jungtinių 
Tautų globoje.

Dabar praneša, kad An
golos maištininkai nori ati
daryti “antrą frontą" Ango
los pietinėj dalyj, kuri turi 
bendra siena su Pietvakariu 
Afriką

I



Puslapis antras xVE.l_K.lY iŠ, OU. CUMU>

De Gaulle Vokietijoje i
• Prancūzijos prezidentas gen. de Gaulle šešias dienas; 
lankėsi Vokietijoj ir ten eilėje miestų buvo iškilmingai pa- j 
sitiktas kaip Vokietijos geras draugas. Neseniai ir Vokie-1 
tijos kancleris dr. K. Adenauer oficialiai lankė Prancūziją ' 
ir taip pat buvo pasitiktas širdingai.

Vokiečių ir prancūzų susiartinimas yra vienas iš po
karinių "stebuklų” Europoje. Kitas panašus “stebuklas,” 
ar gal tiš išvada iš vokiečių - prancūzų suartėjimo, yra Eu
ropos šešių valstybių muitų unija, kuri turi būti Įgyvendin
ta iki 1970 metų. Kai dabar vokiečiai ir prancūzai pade- 
monstrą vo savo suartėjimą ir yra nusistatę Europos bū-1 
simą muitų uniją paversti ir i pastovią politinę šešių Eu
ropos valstybių sąjungą, Anglijoje prasidėjo gal spren
džiami “(Britų) Tautų Bendruomenės” ir didesniųjų ko
lonijų vadų pasitarimai dėl Anglijos dėjimosi prie Euro
pos muitų unijos. Jei Anglija apsispręstų Įsijungti i Eu
ropos muitų uniją, su ja kartu i tą uniją Įsitrauktų ir eilė 
kitų Europos valstybių. Taip iš vokiečių-prancūzų susiar
tinimo gali gimti vieninga Vakarų Europa, kuri jungtų 
virš 250 milionų žmonių Į vieną galingą ūkišką vienetą ir 
taip jau jungtų Europos valstybes Į politinę sąjungą, ku
rios formos dar yra aptariamos, bet galutinai nenustaty
tos. Nuomonių skirtumas liečia klausimą, ar eiti prie 
Jungtinių Europos Valstybių kūrimo, ar pasitenkinti mui
tų unija ir politine bei karine sąjunga. Jei Anglija Įsijungs 
į Europą, tai nėra abejonės, kad Jungtinių Europos Vals
tybių idėja bus palikta tolimesnei ateičiai.

Europos valstybių vienijimasis nepatiko Sovietų Ru
sijai, kuri norėjo dėtis pasaulio valstybių vienytoja ir su

KAKALIAI S SOSTO PRETENDENTAS AMERIKOJ

Vienas iš Ispanijos karaliaus sosto siekėju, princas Ju- 
an Carlos su savo jauna žmona povestuvinėj kelionėj 
lankėsi ir Amerikoje. Baltuosiuose rūmuose jį priėmė 
prezidentas J. F. Kennedy.

kam neatėjo nė Į galvą min
tis pastoti jam kelią ir pada
ryti asmeninę skriaudą. Iš 
to jau galima spręsti, kiek 
jis buvo gerbiamas mūsų vi
suomenėje. Visais laikaisj 
laisvoje Amerikoje vietos 
pakako visiem. Kitaip pasi

rodė komunistai Stalino au
klėjimo rezultate.

Kai Stilsonas buvo areš
tuotas antrą sykį, vėl buvo 

i Įsteigtas komitetas jam gel- 
j bėti. Į tą komitetą Įėjo šių 
■ žodžių autorius A. Jankaus
kas (Jenkins), K. Stepona
vičius, P. Kriaučiukas ir M. 
Antanaitis (du jau mirę, du 
dar gyvi). Apie pirmą to ko- 

i miteto sušauktą masini lie
tuvių susirinkimą Brooklyne 
Xew Plaza Hali jau rašiau. 
Minėjau, kaip širdingai lie
tuviai parėmė J. Stilsono va
davimo reikalą. Bet atsirado 
išimčių.

Centro Biuro laiškas

Dvi dienas po jau minėto

Nr 37, Rugsėjo 12,1962

sta, arba visi kaliniai gali vo, o gal ir dabar yra leid- masinio lietuvių susirinkimo 
pradėti maištauti ir reika- žiamas laikraštukas, kuri gavau laišką iš JAV Komu 
lauti sau tokių pat privile- patys kaliniai suredaguoja,
gijų. atspaudina ir platina kali-

Gana mandagiai bandė nių tarpe. J. Stilsonas kaip 
perkalbėti, bet aš pasidariau laikraštininkas ir spaustuvės

karo jėgos pagalba nemažą Europos dali “apvienijo" neperkalbamas. Pagaliau ^no\?s ,.!????
savo totalitariniais retežiais, bet ta Euronos dalis, kur parode duris ir liepė eiti i ki- P*k 11 a?-P-6 Vpn ntpi i • ir 

tą kambarį. Kambarys ne- ko dirbti kaip reportens u 
platus, bet labai ilgas, vidų- spaustuvės darbininkas.
e siauras apie dviejų pėdų 1936 m. liepos 17 d. Juo- tymus Scottsboro jaunuolius 

pločio per visą kambari sta- zas Stilso'nas gavo eilutę n dai koki ten Angelo Hein 
las ir iš abiejų pusių šėdy- drabužių, bilietą Į Xe\v Var
nės. Liepė sėstis trečioje kė- ką 310 pinigais ir buvo iš- 
dėje, o jis pats atsisėdo iš leistas iš kalėjimo. Po virš 6 
pat salo, isakė kalbėtis tik- mėnesių nelaisvės, po daug 
tai angliškai, garsiai, kad jis rūpesčių ir nemažai darbo

savo totalitariniais retežiais, bet ta Europos dalis, kur 
Maskvos kareiviai neįkėlė kojos, apie maskolišką Euro
pos apvienijimą ir girdėti nenori. Šiuo tarpu vienijasi lai
svoji Europos dalis, kurios rusų kareivių čebatas nemin
džiojo, bet ilgainiui apsivienijusi Europa vis labiau pra
dės vilioti ir rusų pajungtąją Europos dali: vilios ūkiškais 
mainais ir vilios savo laisvu susitvarkymu, ekonominiu 
gerbūviu ir kultūriniais ryšiais. Tą nujausdami rusai vedė 
piktą kovą prieš Europos gimstančią muitų uniją ir jai ne
sigailėjo savo rinktinių pravardžiojimų. Iš Prancūzijos 
rusai net pareikalavo, derybose dėl prekybos sutarties at
naujinimo, kad prancūzai rusų prekėms duotų tas pačias 
muitų lengvatas, kokias duoda kitoms “bendros rinkos" 
valstybėms, žinoma, toks užsiprašymas buvo atmestas ir 
rusai dabar galvoja ieškoti ūkiško bendradarbiavimo su 
visu Europos muitų unijos bloku. Negalėjo nugąsdinti, tai 
siūlosi bendradarbiauti!

Vokiečių-prancūzų susiartinimas prasidėjo dar tik 
prieš dešimti metų. kada šešios Europos valstybės sutarė 
aptverti bendra muitų siena savo plieno ir anglies gamy
bą. Ar susiartinimas kada nors nenutrūks, ypač pasitrau
kus dr. K. Adenaueriui ir gen. de Gaulliui iš vadovavimo 
savo tautoms? Ateities atspėti niekas negali, bet galima 
pasakyti tik tiek, kad juo labiau Europos valstybės bus 
ūkiškai ir politiškai susiartinusios, juo mažiau jos galės 
kiekviena atskirai mestis Į kariškas avantiūras, o todėl ir 
Vokietijos nacionalizmo ir grobuoniškumo atgimimas bus 
apsunkintas. Tokios perspektyvos taikiam Europos valsty
bių sugyvenimui kyla iš dviejų Įtakingiausių Europos tau
tų—vokiečių ir prancūzų—susiartinimo.
- _____________________ _

Juozas Stilsonas
1891 -1862

nistų Partijos Lietuvių Cent
ro Biuro sekretoriaus Anta
no Bimbos, kuriame griežtai 
reikalavo, kad Stilsono Gel
bėjimo Komitetan būtų Įlei
stas to “Biuro” atstovas, kad 
komitetas rūpintųsi gelbėti 
ne vien Stilsoną, bet ir sep-

don.
Tas

Lietuvių Centro Biuro sekl e 
toriaus A. Bimbos laiškas 
man buvo adresuotas 1936

Komunistų Partijos

Ką daryti su Kuba? Alžerijoj paliaubos

Klausimas ką daryti su ! Alžerijos susipešę vadai, 
kaimvnine Kuba, kuri viešai po kelių dienų kautynių nu- 
giriasi gaunanti ginklu ir ka- tarė vėl susitaikinti n kau
ro specialistų iš Sovietų Ru- tynęs pertraukė. Kalbama, 
sijcs, pradeda vis labiau jau- kad dar rugsėjo 20 d. . bus 
dinti Amerikos visuomenę. Įvykdyti ir rinkimai Į vie- 
Rinkimų metais opozicija no sąrašo parlamentą. Bet ir 
rodo nemažą karingumą ir pilietinio karo paliaubos ir 
siūlo Kubos klausima išsprę- žadamieji vienpartiniai rin- 
sti gana radikališkai—pa- kimai, dar kabo ant plono 
siuntei kariuomenės užten- siūlo ir gali likti pažadais, 
karną kieki ir klausimas iš- jei naujai išsikepė pulkinin- 
nyks. Bet taip “vengriškai” kai ir kitokie kariški „vadai 
klausimas gal ne visai pato- vėl susipyks ir pradės fana- 
gu būtų spręsti. Rusai galėjo beriją rodyti"’ eilinių krau- 
vengrus skersti, bet ką rusai ju.
daro, amerikiečiams gal ne- <
tinka daryti. Rusų nepasisekimai erdvėj

Jei visos Amerikos respu- Amerikos vyriausybė pa- 
blikos susitartų ir paskelbtų skelbė, kad rusai per pasku- 
Kubai ūkišką blokadą, Fidel tiniuosius 2 metu darė ban- 
Castro “klausimas" irgi la- dymus paleisti raketas Į pla- 
bai greitu laikku nebebūtų netas Marsą ir Venerą. Du 
klausimas. Bet iki susitari- kartus rusai bandė siekti 
mo dar toli. Amerikos Vals- Marsą ir nepasisekė, tris 
tybių Organizacija iki bend- kartus bandė paleisti rake- 
ro veikimo dar nėra pribren. tas į Venerą ir nepasisekė, 
dusi ir visai nerodo noro Nepasisekimai tokiame 
pribręsti, o todėl bendras naujame pasimojime yra ne- 
žygis vra šiuo tarpu tik sva- (išvengiami, bet rusai savo 
jone. : nepasisekimus slepia ir todėl

Taip ar kitaip, Kubos ne-| Amerika turėjo jiems nuš- 
išsprendžiamas klausimas luostyti nosį, kad per daug 

J gali dar ir kitų rinkimų su-! garsiai nesigirtų.

galėtų girdėti, nesisveikinti mūsų tikslas buvo atsiektas j metų sausio 9 d. Mes nuta- 
ir rankų nelaikyti ant stalo. Stilsonas išlais\ intas. rėme tą laišką ignoruoti, nes
Tai tokios pasimatymo pri- Dėlto apsidžiaugė ne vien i erai žinojome, kakd Bimba
vilegijos. ~tijsono seimą, ne vien norj ne stilsoną gelbėti, bet

Vis tik atsisėdau, tuoj pa- tik artimieji jo di augai, bet - dar ia^įau įklampinti ir 
mačiau is kito kambario ga. '“'j- ; visą reikalą sabotazuoti.
Io ateinanti ir Juozą Stilso- Centro Biuras su Bimba

viski agentai. Jie šia proga 
visoje nuogumoje parodė sa- į
vo dantis ir gerai žinojo, kad i v^s 1®, 1936 m. sausio 
sąskaitos su jais bus su- d atspaurtino ilgą pareis- 

* kimą ir viešai išėjo pneš
begte pribėgęs apibėrė ma- . .-I Juozo Stilsono ^elbėiimane damrvhe klausimu- Kain Laisvasis pasaulis su vede JUO.° ^įisono geioejimą, ne ciaugv oe Kiau>imų. i\aip , . ... , . > vpac pnes aukų nnkima se-
aš čia Įėjau, kas mane Įlei- sąskaitos su kito pabaisos *
do. kas naujo Brooklvne, agentais ir kriminalistais., ...... ~
kain mano šeima kain drau- Tunu galvoje Hitlerio rud- Kas liečia davimą aukų

-P, • "-vi’- —v marškinių ir budeliu likimą dabartinam komitetui sugai, kaip reikalai su Nau- uuc.cnu įminiu ....
iaia Gadvne“ ir dau^ dausr N mrembergo teisme ir eilėje Jankausku priešakyje, mes jąja Gad y ne n dau&, daug kitų teismų. Liūdnas likimas patariame susilaikyti."

ištiko jau nemažai ir Stalino še tau. Jurguti, ir devin- 
enkavedistų. Betgi daug sta-j tinęs! Ar bereikia nuoges- 
liniečių lietuvių vis dar te- nio nusimaskavimo!

ną, visai nedryžoje, kaip bu
vau tikėjęsis pamatyti, 
uniformoje, jis ėjo lėtai, iš 
tolo manęs nepažindamas. 
Tik priėjęs arčiau pažino ir

kitu klausimu £ £
Paaiškinau, kad atėjau

kaip advokato Chandlerio 
finuos atstovas pranešti, 
kaip dalykai vra Washing- 
tone ir vien tik apie tą daly
ką man leista kalbėti. Pasa
kiau, kad šią savaitę būsi 
laisvas, visi dokumentai vra

bešliaužioja mūsų tarpe ir 
jie, lyg nekalti avinėliai, de-

priešakyje laukė mūsų atsa
kymo 9 dienas. Po to “Lais-

A. Bimba gerai žinojo, 
kad kol Jankauskas bus J.

dasi esą tik “progresyvūs” Stilsono Gelbėjimo Komite- 
žmonės, nors vis tebedirba; to priešakyje, jam (Bimbai) 
tą pati šunišką darbą ir te- ir jo Centro Biurui iš surink-

Leido pasimatyti
Kalėjime, labai dideliam 

kambaryj, lyg daržinėj, vie. 
nų vienas laukiu pasimaty
mo su J. Stilsonu. Pietų lai
kas, 12 vai. sustaugė kalėji
mo sirenos, baisiai Įkyrus si
gnalas.

JUOZAS STILSONAS

A. JENKINS
(Tęsinys)}

paruošti ir vien tik laukia Raudoja demokratinės, tų Stilsonui gelbėti pinigų 
santvarkos privilegijomis.! neteks nė vienas centas o: prezidento Roosevelto para- 

|šo. Juozui veidas nušvito ir
_.j. bene iš proto išėjai. . .}i aiškiai mačiau, kaip džiaug.

Aš esu tikras, kad ir su jais 
sąskaitos bus suvestos, žmo
nių skriaudėjai ir jiems pri-

2tlC:

tų pinigų, tegu ir kapitalisti
nių dolerių, Bimba visiškai 
nesibaidė ir dabar nesibai-* , J .y. ' ‘ smo ašara nuriedėio neri “ . . J. ? nesibaidė ir dabar nesibai-

s tKdojam neaiškinau, vejd^ , tariantieji tūry susilaukti at. c]0. Taip komunistai parodė,
-»$ iam nebuvo reikalo ne

.inoti, jo pareiga važiuoti, i + 'augiau skriaudas. ' W ! liniu 'vadavimas':ur reikia, tai ir viskas. kalbėti tai greitu Kuomet ; karta Ju0J vadavimas.
laiku pnti-ukome kalbos. Pa- L :

Kadangi nieko daugiau! ^',','aud^™0''41"5 pa<la‘TtįS] !<'<* rūpi politinių ka-

Betgi man ilgai užtiukus ,al,'u piitiūkome kalbos. Pa-, zag gtiisonas buvo areštuo-i ir galima baigti mano 
’ kalėjime tas ikvrus kad Juozas gilia, , i91- jam ulbėti1 Pamojimą apie Juozą StU-kai

buvo įsteigtas komitetas, trumPai. Prisimin
siu J. Stilsoną kaip organi
zacijos ir pareigos žmogų, 
kurio likimas glaudžiai yra 
susijęs su LSS organizacijos 
veikla ir nebevarginsiu skai
tytojų, o Juozo Stilsono pla.

Kai važiavom į Levisbur- 
gą, mano bičiulis automobi
lio vairuotojas klausė, ko aš 
ten vykstu. Keistai jam atsa
kiau, kad vykstu kalėjime 
skelbti streiką, kaliniams la
bai mažai moka, blogos dar
bo sąlygos, tai kasgi jiems

alsas staugė, tai mano šofe- Yelkt ir ką
is tikrai pamanė, kad aš ten etl 1S^JU?! laisvę. af)je kurj • mįnėjome. Pla
toki skandalą sukėliau ir iš . _ar? Pataiįau perdaug ne- ]įetuvj„ visuomenė, ne- 
en neišeisiu ir jau buvo be-! n.es4J’^lkė.s ' J°"! žiūrint srovinių pasiskirsty-
irengiąs važiuoti atgal be 11 f P’?e Naujosios Ga- mu grauPiai rėmė pastangas 

manęs. i d7n?s’ Ą d«*a ady Chandle- Į j stil?ona išvaduoti. Kata-
Man ilgi visokios mintys u.° n. Ąmalgameitų unijos jikų g,.ovės žmonės patvs . . ... ... . T eo

-aivą kraršino. Pagaliau pa- Paminko S Hi lman pas- pilTOUtiniai uždėjo kaucija ^ni vertinimą paliksiu LSS 
irodė vėl gražioje unifor- «auni i ir visomis išgalėmis rėmė! lstonJ°s rašytojui.
noj kažkoks viršininkas, at
sisėdo šalia manęs ir pradė
jo gana simpatiškai kalbėti. 
Daug dalykų klausinėjo ir 
^alų gale tarė:

—Aišku, tamsta esi geras 
kalinio draugas, bet aš Jūsų 
vietoje visgi nereikalaučiau 
specialinių privilegijų pasi
matyti su savo draugu, nes ji 
gali pastatyti i dideli pavo
jų. Juk tuoj visi kaliniai su
žinos, kad jis yra privilegi-

padės, jei ne unija. Jis tik I juotas kalinys, todėl jam ga-

nestiją su visomis piliečio bendrą darbą ir niekas jo 
teisėmis. Juozo veidas ir vėl kių skerSpainių nedarė. Ki-
nusvito. ............... .taip buvo, kai Stilsonas an-

. J,s ?.eiai zin°JO ’’ tas vi- t,.a gykj buvo areštuotas 
siems žinoma, kad daug kas ino- meta k
išeina iš federalinio kalėji- ’ Nuteistas^' kalėti Juozas 
mo, bet išeina be visų pilie- Stilsonas 18 metų gyveno 
tmių teL.ių, vien tik dideli ,aisvėj visi j} pažinojo, 
politikieriai tas teises atgau- visi žinojo kad įis tas pats
na. Kol kas man nėra žino- nuteistasis Stilsonas, visuo- 
ma, kart paprastas žmogus meniškame darb€ jam tek- 
■sejęs tuoj pat turėtų pilnas (Iavo susidurti su visokiais
piliečio teises. k _ . , , , _ ,, .Sukaito, bu. .uve.to, z™?nemts tekrtavo ne kartą 

pasiginčyti, pareikšti skir-

(Bus daugiau)

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

nusijuokė ir nedrąsiai prata- H atsitikti kas nors nepapra- Lewisburgo kalėjime bu- ringas nuomones, bet nie- dolerių.

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

laukti. Bet dieglys šone vis 
jaučiamas ir, visai galima, 
kad jam ištraukti bus suras
tos priemonės. Kur yra no
ras, ten atsiranda ir būdų.

Gal kartais ir Kubos revo
liucijos vadai pagalvoja, 
kad 4,000 rusų karo instruk
torių ir krūva rusiškų ginklų 
yra menka apsauga, palygi
nus su artimiausio ir galin
go kaimyno draugiškumu ir 
gera valia?

L. B. Johnsono kelionė
Amerikos viceprezidentas 

L. B. Johnson ką tik grįžo iš

Pasirodo, kad Amerikos 
mokslininkai tiksliai žino, 
kiek bandymų rusai darė, 
kada ir ar jiems sekėsi ar ne. 
Bet iki šiol Amerika tylėjo 
ir apie rusų erdvės tyrinėji
mus ir jų nepasisekimus nie
ko nesakė.

Dr. Sobolevičius
Lithuanian-born dr. Sobo

levičius ir vėl apgavo Ame
rikos kalėjimą, kai anglai jį 
gabeno Į lėktuvą išvežti į 
JAV kalėjimą kalėti iki gy
vos galvos. ŠĮ kaitą jis nusi
nuodijo ar užsinuodijo mie-

ilgokos kelionės po kai ku- ganiaisiais milteliais ir be
riuos sąjungininkų ir drau
giškus kraštus. Jis lankėsi 
Irane, Turkijoj, Kipre, Grai
kijoj ir Italijoj. Iranas, Tur
kija ir Graikija vis dar gau
na žymią ūkišką ir karišką 
paramą ir Amerikos ir viso
se tose valstybėse vicepre-

sąmonės guli ligoninėj. Dar 
nežinia ar jis pasveiks ar ne.

Anglai dabar aiškina, iš 
kur jis gavo miegamųjų mil
telių užsinuodyti? Spėjama, 
kad jis juos susitaupė, kai 
jie jam buvo duodami ligo
ninėj, kai jis sveiko po savo

zidentas turėjo aiškinti, ko- bandymo nusižudyti peiliu, 
dėl Amerika mano sumažin- Į šnipas užsispyrusiai prie-

šinaci : A_ _ •ti tiems kraštams teikiamą 
pagalbą.

Viceprezidentas nesigai
lėjo ir patarimų jo lankomų 
kraštų valdytojams. Pavyz
džiui, Iranas kasmet gauna 
300,000,000 dolerių pajamų 
už Irane iškasamą aliejų, bet 
tų pinigų nesunaudoja savo 
krašto ūkiui kelti. Už 300 
milijonų dolerių galima la
bai daug ką padaryti, bet 
tiek pinigų kasmet galima 
išleisti biurokratams ir viso
kiems nenaudėliams penėti 
be jokios kraštui naudos.

Viceprezidentas taip pat 
užsiminė, kad kai kuriuose 
kraštuose socialinės refor
mos yra taip pat svarbus po
litinis ginklas kovoje prieš 
komunizmas kaip ir ginklai, 
o todėl Irane ir Turkijoj ne- 
sigailėėjo tos rūšies patari
mų.

Kipro saloje viceprezi
dentas patarė to kraštelio 
ministerių pirmininkui arki. 
vyskupui Mararios, kad jis

smasi grįžimui Į Ameriką, į 
tą šalį, kurioje jis 1940 me
tais ieškojo prieblobsčio ir 

1 kurią jis be gėdos išdavė šni
pinėdamas Maskvos naudai, 
įdomu, ar koks tai likutis gė
dos, ar kas kita verčia tą 
žmogų ieškoti desperatiškų 
būdų išvengti kalėjimo? 
____ _________ J. D.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviikas angliikas itr- 
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kai&a 
7 doleriai.

tikra teisybe

Apie komunistus ją rasite 
Keleivio išleistoje knygutėj
"Tikra teisybė apie Sovietu 
Sąjungą.’*

Joje rasite bendrų žinių 
apie Sovietiją, apie jos pa- 

pasisaugotų, kad vieną gra.(dėtį, kaip bolševikai paėmė
žią dieną neatsibustų komu
nistų valdomame Kipre!

Kiek tokie patarimai duos J. ,.'
naudos, galima abejoti. Įp- į ,. . . 1J?S stovyMas,
ratę gauti pagalbą, sąjungi- 41,168 ^aisvę ir tt ir tt 
ninkai jos vis norės, nes vi-

valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 

M-

Ypač šiuo metu ji naudfo. 
sų lengviausia yra gyventi:ir įdomi paskaityti. Jog 
iš svetimos kišenės. i kaina tik 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO MEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Balio naujienos

KAS SKAITO RAŠO, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

NEW BRITA1N, CONN.

Maironio stovyklą aplankiusI
SENATORIAUS LAIMIKIS

Massachusetts velstijos senatorius Ben Smith netoli 
Rockport. Mass.. sugavo 726 svėrę žuvį tuną. Senato
rius vargo 41 minutę, kol ant meškerės užsikabinusią 
žuvį Į laivelį įvertė.

Sltinner Chuck streikuoja
Šitos Įmonės darbininkai, 

kurių yra apie 200, tebestrei- 
kuoja nuo liepos 18 d. Jie 
priklauso U.S. Workers uni
jos 1279 skyriui. Unijos cen
tras moka streikuojantiems 
nedidelę pašalpą, todėl dar- 

j bininkai gali streiką tęsti.
Yra sudaryta taryba gin

čui išspręsti. Jai pirminin
kauja Aaron Honvitz. Abi 
šalys laikosi tvirtai ir kiek
viena mano laimėti.

Pagal seną sutartį darbi
ninkai privalo gauti apmo- 

į karnų atostogų, bet bendro- 
i vė nesutinka už jas mokėti, 

kol negrįš Į darbą.
Bendrovė giriasi, kad ji 

darbą tęsia normaliai, bet u- 
nijos vadovybė tai neigia, 
nes 8O'< darbininkų pike
tuoja.

Atgijo draugijų veikla
Baigėsi atostogos ir kitoki 

vasaros malonumai. Tada ir 
organizacijų darbai pagyvė
ja. Dabar prasidėjo metas 
draugijų veiklos gairėms 
nusmaigstyti.

Rugpiūčio 31 d. Varpo 
Klubo patalpose susirinko 
vietos draugijų, kurios suda-

kėlės moteliais apkaišius, 
kai kur policija draudus at
viram lauke, kad ir gero me
džio prieglobstyje, nakvoti.

Pirmadienį, rugpiūčio 27 
d., prasidėjo normalus sto
vyklos gyvenimas, darbų 
darbelių, rūpesčių rūpestė
lių pamargintas,—su praty
bom, pašnekesiais, laužais, 
na, ir... poilsio valandėlėm.

Ir taip dienelė po diene
lės dažnai lietaus (net ga
na audringo) sumirkyta pra
bėgo visa savaitėlė.

Šeštadienį, rugsėjo 1 d., 
pasirodė jau vienas kitas 
svetelis.

V. s. Faustas Kii-ša net ir 
paskaitą apie Maironį skaitė 
visai stovyklai susirinkus di
džiojoje valgykloje.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., 
jau nuo ryto aikštėje mašinų 
rikės, kaip Detroite prie

Kelios mylios už Ply- 
mouth, netoli Manomet, a- 
merikiečiai skautai turi Įsi
rengę labai erdvią pastovią 
stovyklavietę pušyne, prie 
nedidelio ežerėlio, pavadin
tą Camp Child, Manomet, 
Mass.

Jau penktą kartą ir lietu
vių skautų jaunimas rugpiū
čio paskutinę savaitę išsi
nuomoja šią vietovę ir, sugu
žėjęs iš viso Atlanto pakraš
čio, pradedant mažais vil
kiukais su paukštytėmis ir 
baigiant akademinio jauni
mo senjorais ir senjorėmis, 

i įsikuria palapinių kaimelius 
su savom valdžiom ir jų lei
džiamais potvarkiais.

Ir šio rugpiūčio 26 d. jau 
nuo pat ryto viena paskui ki
tą prieš didžiuosius vartus 
aikštėje lygiomis eilėmis

plaukia ir net gausėja. Per 
tą pat sieną prasiveržia ir 
pa dėkos ašaros.

Vokietijos lietuviai prašo 
dviems metams net 200,000 
dolerių paramos pinigais 
(Balfas surenka tik apie 
$150,000). Kituose pasaulio 
kampuose vargan nuklydę 

šaukiasi pagalbos. 
Norinčių aukoti ir dosnių 
lietuvių JAV yra labai daug, 
deja, nėra kas sulinktų jų 
aukas. Didesnė pusė Įsteigtų 
skyrių numirė prieš pradė
dami veikti. Retai kuriam 
Pennsylvanijos lietuviui ži
nomas Balfo vardas ar jo 
darbai, o ten yra dešimt 
tūkstančių lietuvių.

net
buv. tremties gimnazijų pri
siminimai suburia daugiau 
lietuvių prie puotos stalo, nei 
gerai organizuotas Balfo pa
rengimas. Kas pasakys, ko
dėl?

Sudarytas Balfo XI Seimui 
Rengti Komitetas

Balfo Centro Valdyba 
rugpiūčio 29 d. posėdyje pa
tvirtino XI Seimui, kuris bus 
spalio 12-14 dienomis, Reng
ti Komitetą šios sudėties: 
pirmininkė dr. Elena Anna- 
nienė sekr VI. Baėanskas, 
įzd. J. Kazakevičius, svečių 
kvietimui Th. G. Gray-Gra- 
jauskas ir Charles W. Ra
dauskas, svečių priėmimui—
St. Vitkauskas, banketo ko
misijos pirm.—VI. Bačans- 
kas, meninės programos va
dovas—Balys Brazauskas, 
spaudos sekcijos vadovai—
Al. Radžius ir D. Klimienė, 
pobūvio—Genė Radžiutie- 
nė, J. šilgalis, A. Sajauskas,Į Varduvės, vestuvės, 
E. Kašinskas.

Balfo Seimo banketas
Seimui rengti komiteto

pirm. dr. E. Armanienė pra
neša, kad, Seimo posėdžiam 
pasibaigus, bus banketas, 
kuris Įvyks Seimo viešbuty-1 
je—Southern Hotel— spalio 
13 d. 7:30 vai. vak. Už 6 do
lerius bus duodama vakarie
nė, bus meno programa ir 
šokiai iki 12 vai., grojant 
dūdų orkestiui. Bankete ti-

Skyriai nustoja veikti, nes 
nebėra valdybų, veikėjų. 
Kodėl?

Gal XI Balfo Seimas su
ras atsakymą, o gal atsaky
mą žinai Tu, mielas skaity
tojau? Tuo atveju rašyk Į 
Balfo Centrą, 105 Grand St.,

kimasi garbingu ir daug sve-; Brookjyn n n.Y., ir nepa-
čių, bilietai jau gaunami pas 
rengėjus. Banketo dalyviai 
turės tikrą malonumą ir pri
sidės prie šaipos lėšų surin
kimo.

Delegatai į Balfo Seimą
Jau išsiuntinėtos visos in

formacijos Balfo skyriams 
apie XI Seimą Baltimorėje. 
Kiekvienas skyrius turi teisę 
pasiųsti vieną atstovą nuo 
25 narių. Šiuo metu JAV yra 
per 60 veikiančių Balfo sky

pradėjo rikiuotis visokio
plauko ir visokio ūgio maži-1 į~hrikų7 Svečių
nos, o is jų nešuliais apsikro-1 vienas kjtas latesnei išeivi.
y.S.™ ir matytas, kaip

Vitalis Žukauskas iš Newvosi netoli vartų pastatytoje 
būdelėje ir traukė į paskirtas 
vietas.

Užvirė palapinių statybos 
darbai, ir po kelių valandų 
atgijo visa plati stovykla.

Trys jaunuoliai, skautų 
vyčių kandidatai, Vladas Bi- 
leris, Rimas Karmazinas ir 
Saulius Mrozinskas, rugpiū
čio 21 d. anksti rytą, apžergę 
dviračius, su Visa manta iš
keliavo iš dangoraižių pa
vėsio—New Yorko ir, nie
kam nė ačiū, laiku atkeliavo 
į stovyklą. Pirmą dieną jie 
sukorė 110 mylių. (Toliau 
kaip iš Kauno į Zarasus). 
Vyrai ne iš kelmo spirti! 
Nakvoję miegamuose mai
šuose mėnuliu užsikloję.

Tik Amerikos civilizacijai 
plačiai išsiplėtus ir visas pa-

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Juozas švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
iš knygnešio kun. M. Sida- 
kaina $2.50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a 8 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Yorko, Vilius Bražėnas iš 
Stamfordo ir daugel kitų. 
Iš Chieagos atvyko vyr. 
skaut pavad. jūrų sk. inž. 
Juodelis.

5 vai. po pietų vėliavų 
aikštėje išsirikiuoja visa įgu
la su štabais, apsupta svečių 
ir tėvų žiedo. Seka raportai, 
įsakymai, padėkos, dovanos 
11... snuyse grauuuiys... Į nau 
reikia išsiskirstyti). Užtat 
visi bendrai ir kiekvienas 
dar atskirai linki vieni ki
tiems ir kitais metais susi
tikti, pasimatyti.

Nors, kaip iš raportų gir
dėjome, saulutę stovykloje 
tematę vieną valandą, bet vi
dinė šilima gaivino visus, ir 
ir nuotaika buvo labai paki
li. Paskutini atsisveikinimo 
laužą, ir tą šventino Cape 
Cod o lietus.

— Ilgiau atsiminsim, di
desni augsim,— guodžiasi 
jaunimas. Valgas, nepatogu
mai grūdina.

Dar reikia suminėti sto
vyklos spaudos skyrių, kuris 
leido „dienraštį“ Miško Ai
das. Sakoma, kad lietuviai 
neskaito, neprenumeruoja 
savos spaudos. Netiesa! No
rėjau Įsigyti visus Miško 
Aido numerius (nuvykau tik 
savaitgalio), bet negavau. 
Nėra. Visi išparduoti alei 
vieno. Tik paskutini numerį 
vos ne vos pagavau:

„Miško Aidas Nr. 6-7, p.8.
LSS Atlanto Rajono skau- 
čių-tų stovyklos laikraš
tėlis.
1962 m—Maironio Me
tais—rugsėjo mėn. 2 d. 
Camp Child, Manomet, 
Mass.
Redaktorius ps. Juozas
Benešiūnas.“

.motina gimusi Lenkijoj, o
____  į tėvas Lietuvoj. Lenkai jį sa-! ro Lietuvių Tarybos skyrių,

Angliakasiai streiką laimėjo i vinosi, bet dabar jis įsitiki-Į atstovai. Tik tenka apgailes. 
. .. nes esąs lietuvis. Jis vado-!tauti, kad vieno atstovo jau

Pereitą kartą rašiau, kad Juja žinomam orkestrui__ nebebuvo. Tai Pijaus Poš- 
angliakasiai streikuoja. Da
bar galiu pranešti, kad jie, 
porą savaičių pastreikavę,

W1LKES BARRE, PA.

miršk aukelės šalpai.
Maldos už Balfo rėmėjus

Šiomis dienomis Balfo 
Centras gavo iš Lietuvos per kės į Gerovės Fondą po 70 
Australiją tokio turinio pa
dėką:

„Baisaus priešo protezinė 
širdis mindo mus. Girdėti a- 
pie tuos žiaurumus yra vie
nas dalykas, o išgyventi— 
visai kas kita... Įsisiūbavęs 
prabangoje mechaninis pa- 

rių. Dėl atstumo ir kitų kliū-. saulis, grimu padengęs Die- 
čių ne visi skyriai atstovus vo duotą veidą, nenori maty- 
gali siųsti, tačiau jų būna ti nei girdėti kančių nei ai-
per 70 (Steigiamajame sei
me 1944 m. Chicagoje buvo 
23, o X-me seime Chicagoje 
1960 m. 79 atstovai). Girdė
ti, kad Į XI Balfo Seimą vyks 
daug delegatų: New Yorkas

manos. Į viską moja ranka, 
pragaro realybę vadina iliu
zijomis.

Jūs (balfminkai) išsiski
riate iš kitų šiame akmens 
širdies amžiuje, jūs atsisako-

siųs net 10, Detroitas porą, Įe nuo vįen0 kito malonumo, 
automobolių, o iš Chieagos! kad padėtumėt kenčiančiam 
laukiama vieno autobuso. tautiečiui. Už Jus

Balfo seimai ir aukos
Skyrių atstovai paprastai 

atveža Į seimą ir aukų šalpai. 
Daugiausia aukų ($22,026) 
buvo atvežta Į IX Balfo Sei
mą Newarke 1958 metais, 
mažiausia ($1,510) gauta 
III Balfo Seime Chicagoje 
1948 metais. Dešimtyje bu
vusiųjų Balfo seimų buvo 
gauta 82,829 doleriai. Tai 
didelė paspirtis šalpos dar
bams. Deja, tie pinigai jau 
išleisti šalpai.

Baltimorės balfininkai 
rengia seimą ir jau kaupia 
aukas. Jie tikisi ir iš banke
to šį tą sutaupyti, nes daug 
darbų atlieka patys.

Visi Balfo skyriai seimo 
proga labiau pajuda. Ypač 
šiemet seimas turėtų sulaukti 
aukų, nes graudžių pagalbos 
prašymų tiek daug, o lėšos, 
seniau kiek sutaupytos, ne
paprastai senka.

Balfininkai tikrai neleis 
„Balfo aruodams“ ištuštėti

Konkretūs darbai ir 
silpni Balfo veikėjai

Vien šiais metais Balfas 
per geležinę sieną perlaipi- 
no virš 1,500 individualinių 
siuntinių. Prašymai tebe-

vietoje nuolat meldžiuos ma
mytės išmokytais žodžiais: 

Padaryk, šventa Širdie 
Brangioji, 

Kad Tėvynė mūs mieloji 
Puoštus dora ir vienybe, 
Sutikimu ir blaivybe. 
Balfo Reikalų Vedėjas

vau ja
McNamara Band, kurio kon
certas bus į-ugsėjo 23 d.

kaus, kurį negailestinga mir
tis išskyrė iš mūsų tarpo. Jis

. . _. _ Chnras. kuliam vadovavo i buvo Amerikos Lietuvių Ta-
laimėjo: bendroves vėl mo-: j Varaitis sugiedo. I rybos skyriaus pirmininkas
kės j Geroves Fondą po /0 . TAV . Li .........J--------------------------

+ Vi n /A e • 1 sudainavo 4 ...------- -- —nos, ir tuo budu pensininkai, žausRo Vž M Pet.
kurių yra apie 16,000 galės Ro g nakcelv ir v lurg. 
gauti kas menuo po $30.

Vietos spauda skelbė, kad 
Gerovės Fondui bendrovės 
yra skolingos apie 2 mil. do- 
lerių, bet unijos centras
h, kiek bendroves skolingos 1 . J
ir kiek jos tos skolos sumo
kės.

Lietuvos himnus, !ir veikIus kitM draugijų na-
dainas: J. Či- r^s*

Todėl ir šiame susirinki
me jo vietą teko užimti vice
pirmininkui M. Grimailai. 
Pagerbus mirusįjį, svarstyta 
Vasario 16 minėjimas ir kiti 
reikalai. Tarp kitko nutarta 
pakviesti kalbėti inž. Miklo. 
vą, kada jis lankysis Naujo
joj Anglijoj; surengti kon
certą su šokiais, kurio pro
gramai atlikti pakviesti 
Hartfordo meno jėgas; pa
raginti visas draugijas siųsti 
savo atstovus Į Tarybos po
sėdžius, kurie būna Varpo 
Klubo patalpose kas mėnuo 
paskutinį penktadienį 8 vai. 
vakaro. Posėdžius gali lan
kyti ir visi tie, kuriems rūpi 

i Lietuvos išlaisvinimo ir vie-
rašomųjų ltos vi.su.omen“ gyvenimo 

pagyvinimo reikalai.

Rūpinasi išlaisvinti lietuvį 
iš kinų kalėjimo

Kinijos kalėjime sėdi iki 
gyvos galvos nuteistas taria
mai už šnipinėjimą iš čia ki
lęs Daunys-T. Dovvney. Da
bar po prašymu jį paleisti 
renkami parašai. Manoma 
surinkti bent 50,000 parašų 
ir įteikti JAV vyriausybei, 
kad ji darytų žygių jam išva
duoti.

Pr. Nauncikas

• IĮ ir A. Aleksio Jaunystę.
Viešnia iš Filadelfijos Ju

zė Augaitytė padainavo V. 
Banaičio Oi. nėra niekur, J.

Prieš metus buvo sudaly
tas Pensininkų Komitetas. 
Jis pasamdė advokatą, kad 
sužinotų, kiek tikrai bendro
vės skolingos Gerovės Fon
dui, nes iš unijos, kaip minė
ta, tų žinių negali gauti. Į u-1 
nijos skyriaus mitingus pen
sininkai mažai tesilanko ir 

padėkos t0 klausimo nekelia.mo I »
Pasisekusi Lietuvių Diena

Rugsėjo 3 d. Sans Souci

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.

Stasio Michelsono ‘lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

Stepono Kairio 
budo", kaina $5.50

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Bielinio ‘‘Penktieji 
$6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

•36 Broadwav.
Sa. Boston 27,

Jlėj, M. Alšlebenaitės Užne- 
muniečių dainą ir St. Šim
kaus Palankėj, palankėj.

Jai akomponavo Ona 
Mraz-Dapkutė.

Publikkos buvo per 1,000. 

J. V. Stanislovaitis

HARTFORD, CONN.

Royal McBee rengiasi 
streikui

Royal McBee 
mašinėlių bendrovės 2,200

parke buvo 48-ji LietuviųDiena kuria surengė Wvo U streik^- Jel bendiove ne-
ming Klonio Lietuvių Dat Pri~> 
nos Draugia , , naujai sutarčiai pratęsti. _Su-

D * ... , tartis pasibaigė rugpiūčio
Programos vedėjas buvo 31 d. Atrodo, kad pavyks su

sitarti.Wilkes kolegijos prof. Bro
nius Kazlas, kuris trumpai 
apibūdino lietuvių veiklą čia 
ir Lietuvoje.

Po jo kalbėjo ir S. Šukvy- 
tis angliškai Jis čia gimęs 
prieš 66 metus ir augęs. Jo

Pr. Nauncikas

WORCESTER, MASS.

Korespondento
malonumai*

Rugsėjo 1 H* organizacijų 
reikalais nuėjus Į Lietuvių 
Piliečių Klubą ir besikalbant 
su Andrium Baranausku, 
priėjo mažo ūgio vyrukas ir 
pradėjo mane kamantinėti, 
plūsti ir grasinti kam aš 
Keleivio \r. 34 parašiau, 
kad automobilio nelaimėje 

Kleinas.

JUOZAS STALINAS 

šiandien, kada prieš 8 
metus miręs Juozas Stalinas 
pačių komunistų paskelb
tas didžiausiu žmogžudžiu 
ir jo lavonas ..išmestas iš 
mauzoliejaus Maskvoje, la* 
bai įdomu paskaityti Kelei . ...
vio prieš 15 metų išleistą nukentėjo 11 - .
knygelę —-

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

SIJOS DIKTATORIUM 
Kaina 25 centai, 

įsigykite tą knygutę!

O apie tai iuk daug pla
čiau parašė vietos amerikie
čių laikraštis. Reikės pasi
teirauti policijoj, kodėl tas! 
vyrukas taip bijo, kad jo 

lie-

MERIDEN, GONN.

Pamišęs mokytojas

Aukštesniosios mokyklos 
mokytojas Albert Peel, 37 
m. amž., pusę valandos vedė 
kovą su policija.

Jis, užlipęs ant stogo, pra
dėjo šaudyti į policiją, palei
do 14 šūvių, bet nepataikė. 
Pagaliau sužeistas pasidavė. 
Policija nuvežė jį bepročių 
ligoninėn ištirti.

Pr. Nauncikas

vardas nebūtų minimas ne- į Daug vaistų vra nuo meilės, 
tuvių spaudoje. i nė vienas jų neveikia.

J. Krasinskas ' Japonai

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.

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

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

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA J
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

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

Jame skaitome, kad sesės 
turėjo 28 paukštytes, 63 
skautes, 25 vyr. sk. ir kandi
dates ir 11 narių štabą.

O broliai—39 vilkiukus, 
43 skautus, 36 sk. vyčius ir 
jų kandidatus ir 9 narių šta
bą. Iš viso vienų ir kitų po 
127, o bendrai 254, neskai
tant savaitgaly stovyklavu
sių.

Šiemet amerikiečiai sto
vyklą tesutiko išnuomoti su 
sąlyga, kad jie ir maistą ga
mins. Stovyklavusieji skun
dėsi, kad jis buvo prastas.

Kr.
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Iš pavergtos Lietuvos
Be rusų kalbos neapsieisi 1

(E) Kai „Komunisto" 
bendradarbiai keliavo po i- 
vairias Sovietijos respubli 
kas, jie džiugiai pripažino 
kad, esą, rusų kalbą mokam 
įmanoma laisvai susikalbėt 
ir su Ukrainos kolchozinin- 
ku ir su Kaspijos žvejais i. 
naftininkais. Pagal užbėki 
patarlę, „rusų kalbos mokė
jimas atveria širdį“... Kai 
rusų kalba esanti svarbi, ta 
įrodo, žurnalo nuomone, ii 
tai, kad Maskvoje negrai 
kubiečiai, vietnamiečiai in 
tensyviai mokosi rusų kalbot 
(panašiai daro ir viso pa 
šaulio studentai, besimoky
dami svetimo krašto univer
sitetuose,—E.) Rusų kalbom 
pranašumą, pasak "Komu
nisto“, Įrodo dar faktas, kad 
į Rostovo universitetą me
tams rusų kalbos pagilinti 
atvykusios septynios Vil
niaus universiteto studen
tės, būsimos filologės...

Teatrai pradėjo sezoną 
gastrolėmis

(E) Po vasaros atostogų 
Lietuvos dramos teatrai nau
ją sezoną pradėjo gastroli-

no, Panevėžio, Šiaulių, Kap
suko (Marijampolės) teat
rai. Vilniaus Dramos Teatras 
naujame sezone numato pa
statyti keturias pjeses lietu- 
<ių dramaturgų: K. Sajos,Į 
v. Rimkevičiaus ir kt. Kau- i 
10 Dramos Teatras numato • 
pastatyti K. Inčiūros istorinę 
pjesę „Žemaičiai." Kapsuko' 
.eatrui vilnietis gydytojas i- j 
eikė pjesę „Iliuzijos ir kas-: 
.ienybė," liečiančią lietuvių 

išeivių gyvenimą Amerikoje.;
Kultūros M-jos Meno Rei-• 

alų Valdybos vyr. red. Re
tina Mikalauskaitė, kalbėju. 
i per Vilniaus radiją (rugpJ 
.5 d.), pasidžiaugė, kad be-, 
eik visi nauji lietuvių auto- į 
ių kūriniai liečia dabartini 
.ietuvos gyvenimą, žinoma, 
įumatyta pastatyti ir sateli
tinių ir kai kurių Vakarų 
.traštų dramaturgų veikalų. 
Vilniuje pirmą kartą numa- 
oma statyti B. Brechto pje- 
ę, Kaune —Durnas „Damą 

_-u kamelijomis," be to, ren
kamasi statyti ir vieną iš A. 
iillerio dramų.

Iškelta muzikologės 
J. Čiurlionytės veikla 
(E) Vilniaus radijas mg- 

piūčio 25 d. transliavo iš-

VIENUOLYNĄ PAKEITĖ Į UOTUS

\ ienuoiė Shirley Farmer, 22 metų amžiaus, paliko ka
taliku vienuolyną Londone, išbuvusi ten 5 metus. Mat. 

jai geriau patinka liūtus dresiruoti (mokyti).

Knygų derlius
J. Vlks

Nėra ko skųstis, šių metų noveles beskaitydamas, Įsi- 
pavasario ir vasaros knygų i smagini ne tik pasijuokti,

niais spektakliais. Vilniaus traukas iš Balsio baleto „Eg- 
Akademinis Dramos Teatras lė žalčių karalienė" irta pro- 
Alytuje suvaidino čekų pjesę ga nurodė, kad muziką bale- 
„Tokia meilė,“ o Taurag- tui kurdamas Balsys rėmėsi 
nuošė pastatė Ibseno „šmėk- Čiurlionytės liaudies meno 
las.“ Dvi Klaipėdos Teatro šaltiniais. Esą, jos turimi 
grupės Lietuvos miestuose liaudies dainų rinkiniai, tau- 
rodo „Odisėjas jau nebe- tosaka esąs neišsemiamas

derlius getas ir įdomus, 
j štai, be plačiai skaitomos 
i H. Tautvaišienės knygos
"Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje“, išleistos ALSS 

;; Literatūros Fondo, Nidos 
Knygų Fondas išleido jau 
mirusio visuomenininko pro-

grįš“ ir „Rožės ir laimė.“ Su liaudies meno šaltinis lietu- ūsoriaus Mykolo Biržiškos 
gastrolėmis važinėja ir Kau- vių kompozitoriams- i „Dtk musų sostinės (iš v ii-

bet ir pagalvoti, kur veda 
susovietintos Rusijos gyve
nimą komunistai, tap iškrai
pydami to gyvenimo veidą.

Viename apsakymėly, pa
vadintame „Nervingi žmo
nės,“ pasakyta: „Tas teisin
ga, manieji brolužiai. Seivai 
—nervai, o peštis nedera.“ 

O vienok pešasi ir vagia.

Lietuviai Lenkijoje
M. Kmita vadovauja . (Spaudos kelias iš Vakarų į 

L. Kultūros D-jai Varšuvoj Į Lenkiją yra apsunkintas.-E)
šiuo metu Lietuvių Visuo-s M*1“**1“ Punske.

menės Kultūros Draugijos* . rakdama apie
V aršu vos skyriaus valdybą! ?.e\u? ę-31 P^ko ap> -
sudaro: M. Kmita—pirmi- ; knkęje, \ - Pajaujienė pa

stebi, kad dainai vystytis 
reikalingos sąlygos: ramus, 
be pavojų, didelių rūpesčių

niaus darbo atsiminimų nuo
. 1919 m. liepos 1 d. ligi 1920 
'm. spalio 9 d.). Nors toje

ir žemės ūkis—viskas ati
duota valdyti ne pačiai vi-l| 
suomenei per jos rinktus at- | 
stovus, o suimta į valstybės 
rankas. Nuosavybę valdyti 
pavesta biurokratijai-valdi- 
ninkijai be jokios visuome- | 
nes kontrolės.

Sovietų Sąjungoje admi
nistracija, įstatymų leidi
mas, kontrolė bei teisingu
mas yra sujungta į vienas 
biurokratijos rankas. Jų vi
suomenės balsas, tos visuo
menės kontrolė, neliečia. To
kio komunistų tvarkomo gy
venimo apystovose gimė 
naujoji išnaudotojų klasė.

Komunistų ideologijos kū.Į 
rėjas Leninas nuslydo nuo 
K. Markso skelbtos teorijos. 
Leninas K. Markso mokslo 
pagrindus savaip iškreipė, 

i Ko Leninas nespėjo įvykdy- Į 
į ti, tą Stalinas žiauriomis Į 
' priemonėmis vykdė.I

Anot Milovan Džilas, K. 
Marksas savo sukurtoje teo
rijoje ne visa pramatė, kaip 
ateities ūkiniame gyvenime 
klostysis žmonių santykiai. 
Nauji technikos išradimai, 
patobulinimai, galop atomi
nės energijos panaudojimas 
į ūkinio gyvenimo santvarką 
įnešė daug naujo, anksčiau 
nepramatyto.

Komunistų partija nusly
dus! nuo Markso sukurtos 
teorijos bei nepaisanti ir ne
siskaitanti su gyvenimo nau. 
janybėmis, ir todėl jos įgy
vendinta sovietinė santvarka 
pasuko šunkeliais.

Ir turint galvoje buvusios 
carinės Rusijos atsilikimą 
kultūroje ir ūkiniame gyve
nime bei darbininkijos ne-

SU PROF. M. BIRŽIŠKA ATSISVEIKINDAMAS 

Brangusis Mykolai,
Tavęs netekusi visa lietuvių taute jaučiasi nu- 

biednėjusL Tavo asmenyje netekome nepakeičiamo, 
nenuilstančio darbininko mūsų gyvenimo visuomeni
niuose, kultūriniuose ir politiniuose baruose. Neteko
me žmogaus, kuris mokėjo visą save atiduoti savajai 
visuomenei; žmogaus, mokėjusio pasilikti ištikimu 
jaunystės idealams, kol buvo gyvas; žmogaus retai 
sutinkamos tolerancijos.

Man su Tavim, brangusis Mykolai, buvo lemta 
eiti per gyvenimą beveik nuo kūdikystės dienų, bend
rų siekimų ir bendrų idealų gaivinamiems, ir visa 
pilnuma patirti Tavo draugystę. Tik dabar, Tavęs ne
tekęs, galiu vertinti, ko ir aš esu nustojęs.

Širdies liepiamas, jaučiu pareigą pareikšti nuo
širdžiausią užuojautą velionies broliui Viktorui, duk
terims Onai ir Marilei ir visiems jų artimiesiems.

O Tu, brangusis Mykolai, ramiai ilsėkis šio kraš
to žemėje, kuri ir Tau tapo antroji t-vyns. Ilsėkis ra
miai, žinodamas, kad savąjį gyvenimo kelią esi ėjęs 
su pavydėtinu tobulumu.

Steponas Kairys

W. BRANDT ATSAKĖ 
VLIKui

Ir dar toKia pastaoa: zfno- organizuotumą ir jos besą- 
gus ne biusa, pne u$° ko' lyginį išnaudojimą, lengva

(E) Berlyno sienos meti
nių proga VLIKo Vykd. Ta
rybai pasiuntus užuojautos 
telegramą Vakaių Berlyno 
vyriausiam burmistrui VVilly 
Brandt’ui, rugpiūčio 22 d. 
raštu iš jo gautas atsakymas. 
Vyr. burmistras jo paties 
pasirašytame atsakyme pa
žymėjo : „Laisvės kovą vyk
dančius berlyniečius sieja 
kuo glaudžiausi ryšiai su gy
ventojais anapus geležinės 
uždangos. Siunčiame geriau
sius linkėjimus jūsų krašto 
ateičiai.“

URUGVAJUS

nistai, būtent Kairiųjų Išsi
laisvinimo Frontu. Čia verta 
pastebėti, kad į komunistų 
frontą prisidėjo ir kai kurios 
katalikų ir dešiniųjų nacio
nalistų atskalos.

Šitaip susirikiavusios par
tijos eina į rinkimus.I

Minėjo nepriklausomybės
paskelbimąI

Rugpiūčio 25 d. buvo iš
kilmingai paminėta Urugva- 
jaus nepriklausomybės pas
kelbimo 137 metų sukaktis.

M. Krasinskas

PAQUONOCK, CONN.

Ii_ I__ XrtlVVKO /A. 1/___ .1_______ 1_____i\.veutau»Ka>

-pm
ninkas, A. Stoberskienė, 
Skrebutėnas, N. Bučaitė 
K. Švainovskis.

L.
ir

Pagyvėjo kultūrinis 
gyvenimas Varšuvoje

gyvenimas, laisvas laikas, be 
to, bendri siekiai, kurie 
jungtų ir burtų visuomenę

pripranta.“ Toks tas sujauk, 
knvgoje sudėta kas geniau {bolševikinis gyvenimėlis, 
dalinai spaudoje buvo pasi-pr ^ošcenka jį sodnai nupa- 
rodę. bet tie atsiminimai yra į sa^°ja-
istoriniai nušviečiantieji ko-; Dainoj iš kito galo" ir 
vas dėl Lietuvos sostinės i Satyrinėse novelėse" —tų
Vilniaus, todėl toji knyga ’ juokelių iki kelių, 
vertinga ir skaitvtma.

j Italijoje gyveną vienuo- 
Tas H? . liai salaziečiai jau iš eilės

Klubą.-' Londone išleido Pul- pasjrodo su keturioliktu sa- 
gio Andriusio Daina iš kito _ yQ iejdiniu—Balės Vaivory. 
galo.“ Čia Pulgis Andriušis,
dabar gyvenantis Australi
joje, tenykščių lietuvių gyve 
nimą praleido pro sav

Neseniai iš Lietuvos sugrą
žo Adolfas Kvetkauskas, 
kuris ten buvo išvykęs 1920 

„ metais. Jis yra kilęs iš Uk-
Rugpiūčio 22 d. Urugva- mergės apskr., Musnikų apy- 

jaus Kultūros Dr-jos patai-, iįnkės. Jo adresas: A. Kvet- 
pose Montevideo įvyko lie- i kauskas, c o Adela Blazis, 
tuvių draugijų atstovų pasi- i 36 Njier r(j., Paųuonock, 
tarimas Pietų Amerikos Lie- į Conn.
tuvių 2-jo Kongreso reikalu. J._______________________
Pasitarime dalyvavo atsto-;
vai: L. Kultūros Dr-jos V.! NAUJAUSIOS KNYGOS
Dorelis, lietuvių parapijos' --------
kun.J. Giedrys, Dr. Griniaus'TAUTŲ KAPINYNAS SI- 
Dr-jos Al. Gumbaragis, Lie- BIRO TLNDROJE, H.Taut-

i .uprasti, kad tokios apysto- 
vos palengvino toje atsiliku
sioje šalyje įsigalėti klaidin
gai komunizmo teorijai. Ka
dangi Rusijos nebūta pri
brendusios parlamentari
niam gyvenimui, tai lengva 
buvo komunistam parlamen
tarinę santvarką paneigti. 
Bet smurtu įsigalėjus, tenka 
valdžioje išsilaikyti irgi tik 
teroro priemonėmis. •

Visa tai M. Džilą ir nu
kreipė nuo komunistų.

Visko čia neišpasakosi,
___  _____ ___kas jo 200 puslapių veikale

to gyvenimėlio su- Tai būtų lyg kūrinėlis, skir- -vra išdėstyta. Tai knyga, ku
tas jaunam skaitytojui, bet;1 i prašosi perskaitoma, 
jis įdomus ir bet kuriam ki-

tės „Nardžio pulkas“. Tas
160 puslapių kūrinys suside- 

!ų gyve. (ja įg apsakymėlių, kurie 
o kūiy-. fjuo4a bendrą Lietuvos mo-

Lenkijos lietuvių neperio- Punske yra būtinas reikalas ^os koštuvą, juokingai išrys- ■ ky|dos gyvenimo vaizdą 
dinis leidinys Anoi-o** a >-»»• lietuvišku dziinu išmokvti kind^mas to gyvenimėlio hto* kntn ivnr Viivin^Kę cinv.’Aušra“ 4 nr. 1 lietuviškų dainų išmokyti
praneša, kad pastaiuoju m e-{kaimo jaunimą. Po pastaro- siklosčiusius klodus, 
tu pagyvėjusi lietuvių kukū- 3° karo Punsko apylinkėje Pulgio Andriusio juokas 

dainai populiarinti daug pa
darė Valinčius. Jo sukurtas

rinė veikla Lenkijos sostinė 
je — Varšuvoje. Pasirodo,
Vilniuje veikianti draugija choras stipins, 
kultūriniams ryšiams su už
sienio šalimis palaikyti (jos 
pirmininku ligi mirties buvo 
P. Rotomskis) Varšuvos lie
tuviams siuntusi daugiau 
laikraščių, periodinių leidi
nių, lietuviškų dainų plokš
telių.

Lietuviškos knygos Seinų 
apskrities bibliotekose

nėra nei piktas, nei kerštin-; tam suaugusiam. Autorė tą: 
gas. Kartu nėra nei išgalvo. Į savo veikalą paskyrė našlai-

NIEKAS NEPASIKEITĖ

turi kaimo tas- 0 vaizdeliai paimti iš gy- tėlei Daliai? * Kadaise Lietuvos himno
Bale Vai vorytė nėra nau-i au^°rius Vincas Kudirka 

jokė vaikams skirtų dalyke-sPaudoj rašė: 
ar nu- rašytoja. 1952 m. už jos j "Kur žengsi, kur žvilgtersi

1 ansamblio pobūdį. 1961 m. venimo tikrovės, tik sukalti, 
pradžioje Punske, Lietuvių <-ia kai kas kiek padidinta.
Kult. Namų iniciatyva, buvo nelauktai sudėstyta 
suorganizuotas kamerinio j spalvinta, kad juokingoji 
pobūdžio moteių choras, va- pusė labiau išryškėtų, skaity- 
dovaujamas V. Pajaujienės, toją linksmai nuteiktų, kad, 
Choro gastrolės Seinuose,; kaip sakoma, jis kai kada ir

Seinų apskrityje veikia 9

koncertai Punske turėjo di
delio pasisekimo.

Lietuvos draugų ratelis 
Vroclave

pro ašaras pasijuoktų. Iš vi
so toje 134 puslapių mažo 
fonnato knygoje sudėta 19 
nuotaikingai sukurtų vaiz
delių. Tai knygai, lyg įžan
gos žodį—„Užkalbėjimą“— 
eiliuotai nusako toks pat hu-

viešosios bibliotekos, jų tar- Lenkų ir lietuvių gyvento- 
pe 8 valsčiuose, šių pastaių- jų pastangomis vakarinėse
jų tarpe lietuviškos knygos Lenkijos srityse, Vroclavo; moro mėgėjas Antanas Gus- 
skaitomos penkiose bibliote- mieste (buv. Breslau) vei- taitis, jau pirmuoju posmu 
koše: Klevuose, Aradnikuo- kia Lietuvos Draugų Rate-;autoriui linkėdamas: 
se, Punske, Smalėnuose ir lis.
Vidugiriuose. Didžiausią rū-! (Elta)
pestį sudarąs lietuviškų kny- Į----------------------------------------p. . „ .,. - .
gų trūkumas. Ne taip seniai Nė vieną akimirką tu nepriva- ■ za*clUs veikėjų

’ Pykuoli, dievaiti prabočių 
rūstybės,

jų turėta vos 2,663, ir toks lai sau galvoti, kad esi kam 
skaičius negali patenkinti Ii- nors P«r senas, nes toji mintis Palaimink

dzidas, 
Andriušį, kurs 

tyruos įstibęsgi 1,000 lietuvių skaitvtojų J lahai to-eit tave pastatytų ton v .
Kai 1960 metais bibliotekos tikrenybėn, dar nepasirodžius Į an°jas eis eciais už mūsų i jimo klasę. Deja, Milovan 
visiškai negalėjo įsigyti lie- ne* veido raukšlėms, nei pasenė- ydas.
tuviškų knygų, tai 1961 m. >usiai išvaizdai. Nieko nėra tik- Pedagogas Jonas Valaitis 
iš gautų katalogų buvo užsa- resni°- kaip ta pažiūra, kad esą- iš rusų kalbos išvertė M. 
kyta apie 1,000 knygų (jos me t°kie, kaip galvojame, kad Zoščenkos „Satyrinės nove- 
išleistos Lietuvoje), tačiau esame panašūs Į savo mintis. ' lės.“ Išleido Chicagos Lietu- 
ir iš jų tegauta 221. Viena iš O- Swett Marden vių Literatūros Draugija,
geriausiai vedamų—Punsko ♦ ♦ ♦

Pasitarimas kongreso 
reikalu

tuvių Bendruomenės M. 
Svečiulis, Vyrų Katalikų 
Dr-jos J. Sčesnulevičius, į

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

Lietuvą Jaun.mo ‘ Vyčių LIETl;viŲ IŠEIVIJA A- 
Dr-josG.Macianskas.r ,e--MERIK().1E St JIichelso. 
tavos pasiuntinybes A. Gn-, no vaizdžiaj paraš 
SODdS* * **

valsčiaus biblioteka, jos ve-, 
dėja—Genė Anuškevičienė.

Ir kiečiausią uolą 
minkštas vanduo.

parašytą knygelę V iltrakių Lietuvoje, esančioje šiaurės ere- 
vaikai“ Lietuvių Raš vtojų lio globoje, ten pamatysi, kaip 
Draugija paskyrė premiją, visokiais pavidalais rusiškumo 
1951-52 m. jos sukurtas sce-1 dvasia sukasi apie lietuvius: tai 
nos vaizdelis Našlaitė bu. kaip slibinas, atidaręs nasrus, 

! vo C bieagoje bene 5 kartus drąsiai leidžia liepsną ant silpnų, 
suvaidintas. , neturinčių ginklo aukų. idant jas

Galop lietuvių kalba pasi- Prie visko priverstų bauginimu, 
rodė demokratijos šalyse iš- vėl kaip angelas plazdenimu 
garsėjusio Jugoslavijos bu-; švelnių sparnų migdo, idant 
vusio komunistų veikėjo Mi-pengviau įveiktų auką, tai. lyg 
lovan Džilos parašytas vei- koks geradėjas. ištiesia ranką su 
kalas „Naujoji klasė.“ dovanomis, išorėje gražiomis, o

Čia to žymaus Jugoslavi-vidu’e prilaikančiomis nuodus.“
jos atsivertėlio komunisto, Valdžia Rusijoj pasikeitė, 
Milovan Džilos išdėstyta, ji^ jos elgęsis su pavergto- 
kodėl jis liovėsi tikėjęs, kad mjs lutomis pasiliko toks 
komunizmas, panaikinęs pri. [)at
vąčią nuosavybę, kartu pa-!---------------------------------
naikino ir bet kokio išnaudo-_______________________

Džilas įžiūrėjo, kad komu-l SKAlTYK STAS'° “>• 
nistų primestoji sovietinė į^HELSONO PARAŠYTI 
santvarka sudarė sąlygas KNYGĄ: “Lietuvių Iieivija 
naujai išnaudotojų klasei •».
gimti. Ir ji .gimė. Ją sudaro Amerikoje, DAUG PA- 
komunistai ir komunistų biu. VEIKSLŲ. KAINA MINK- 

V IKSAIS $4 00,Spaudos darbą atliko Nau- rokratija. Privati nuosavybė. STAiS 
sudaužo:jienos. 'nors ir panaikinta, bet ir

i M. Zoščenkos satyrines pramonės įmonės, ir amatai, KIETAIS—>5.00.

Komiteto Kongresui įuos
ti pirm. išrinktas V. Dorelis 
vicepirm. A. Staneviččius 
sekretoriais A. Gumbaragis 
G. Mačianskas, K. Čibiras ii 
kun. J. Giedrys, ižd. J. Sčes
nulevičius. Į rev. komisiją: 
A. Grišonas, A. Mačianskas 
ir Pr. Stanevičius..

y 1

krašto 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.

: ATSIMINIM AI APIE JUO-
Atstovo teisę kongi-ese ta- ZĄ IIŪDŽIV. parašė'Pet 

res sumokėję iki spalio 30 ronėlė Liūdžiuvienė 
d. 1,000 pezų (apie $100). ’ • -

Kongresas rengiamas kar
navalų metu—apie vasario
menesį.
Tik 3 mėnesiai iki rinkimų

Lapkričio 25 d. čia bus 
renkami parlamentas ir val
stybės taryba. Didžiosios 
partijos—baltųjų (naciona
listų) ir raudonųjų (liberalų) 
susiskaldę frakcijomis. Tų 

1 partijų vadai stengiasi tas 
frakcijas suvienyti, kad į 
rinkimus galėtų išeiti vie
ningai.

Persiorganizavo ir mažo-

Psl- kaina...............$1.00
NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ STATANT? Rapolo

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

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

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

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro-

- tt • nas’ 117 PsL’ kaina $1-50 sios partijos. Buvusi Union
Civilica pasivadino Krikš- vAtJc'. KALBOS GRA 
čionių demokratų partija,' - .A’2.15 PsU kieti vir
socialistai, gavę nuotrunu se,iab kaina............. S3.5<gavę nuotrupų
nuo didžiųjų partijų kairio? Tas knygas galima -raut 
in anamo. nasivadinn Tnnti_ Kolpivln x__ •• .jo sparno, pasivadino Tauti
niu Liaudies Susivienijimu. 
Kitaip pasivadino ir komu-

Kelei\io administracijoje;
So. Boston 27. Ma**. 

636 E. Broadway,

t
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gi?

Į Kodėl jums nėra vietos balt
veidžių mokyklose? Kodėl 
jums nevalia valgyti, kur 
valgo baltieji, kai prie jų 
stalo sėdi net šunes ir ka-

Medžiai ir žmonės
janti policija pasišvaisto, bet Staugas, Kazys Kalinauskas 
tų blogadarių nemato. Kar- i (Charles Kelly) ; Pranas Ur- 
tais suvažiuoja po kelias ma- bietis, Ona Sabaliauskienė 
šinas. Dažnai, sustoję me- į (kortomis lošiančiųjų ”sek- 
džių pavėsy, šnekučiuoja, ’retorė“), Vincas Kučinskas 
užkandžiauja arba net ir už-; f’Vilsonas“), 82 metų; Pra.Baltimorėj, Md., priešais daodžių. Pirma šie būdavo

tės? Pasipriešinkit! Pareika. Montgomery Ward didžiu-1 kuklesni, dabar darosi vis . .• , ^-i r
laukit sau žmogaus teisių! :jės parduotuvės pastatą esąs drąsesni ir vis labiau įsivy-. snūsta. Tuo tarpu uz keliui nas Bizulis, Juozas a įc-
Žinoma, Maskvai rūpi ne ; ęanoll (senųjų ateivių pra- * ---- «- — ----- ' zinorsnin įsdvkeliai vaikai, i kas. Jonas Radausk
juodukų teisės, bet drumsti mįntas "Keri“) parkas ne..
Amerikoje ramybę ir kelti: toks jau prastas. Jame gra- kaip trečdalis (35%) visųjsuPasi 
suirutę. Ir taip prasidėjo žiausioj vietoj, ant kalnelio, gyventojų. jau retus medžius geni. Poli-
juodveidžių bruzdėjimas. yra istorinis JAV nepriklau- j Ant to paties kalnelio,

rama. Baltimoiės mieste ! žingsnių išdykėliai vaikai, ! kas, Jonas Radauskas, 83 
j i—---- —u., metų (amžiumi tarp jų vy

riausias) ; Jurgis Pabedins
kas, Juzė Kubilienė, Alena 
Trepočkienė. Rečiau čia ma-

juodžių yra jau daugiau, ! I)asikoię ant didesnių šakų, 
i visu-supasi, kol nulaužia. Ir taip

to paties
Buvusio prezidento Eisenho- somybės akto pasirašytojo,' aukštų medžių apsupta, lig 
werio vyriausybė pradėjo anų laikų turtuolio, Charles j šiol buvo didelė ir graži, ap
juos raminti. Vyriausias Ti i- Carroll namas, seniausias • skrito pavidalo pastoginė 
bunolas įsakė baltveidžių Baltimorėj kolonijinių lai- (paviljonas), kur anksčiau 
mokykloms atidaryti duris kų pastatas, čia kadaise vykdavo parko koncertai, 
buvo ir atskirų mokyklų. Kai svečiavosi Jurgis \ ašingto- ten galėjo sutilpti ir publika, 
viena mokykla atsisakė juo- nas, Lafajetas ir kiti gaisus j užklupus lietui. Tai buvo lyg 
dūkūs priimti, Eisenhovveris revoliucinio laikotarpio vei- j ir parko papuošalas. Porą 
nusiuntė dalini federalinės kėjai. Dabar tas namas pa-į metų nenaudojama, buvo ta- 
kariuomenės juoduku apsau- verstas muziejėliu. Prie ta- pusi vaikėzams lakstyti ir 
gai. Kilo tikras skandalas. ko, Pjevuteje tarp medžių, dūkti vieta. Jie lupinėjo is 

j ai šonų lentas, pastcgmė atro
dė jau aptriušusi—reikėjo 
pataisyti ir atnaujinti. Mies
to valdyba dejavo, kad tam 
reikalui nesą pinigų, pasi
skelbė, kad ketinanti visai 
nugriauti. Gegužės pabaigoj, 
apie 11 vai. vakaro, nežinia 
kaip ji užsidegė ir gerokai 
apsvilo, o kartu apdegė ir

Pietinės valstijos ir dabar dar užsilikęs senoviškas sau-
........................... , v „v lės laikrodis. O mums, lietu-pnesmasi mišrioms mokyk- . .. , ’ .

i j-*- viams, čia malonu pasėdėtiloms. Padėtis įtempta. Šitą ’ ,... .. , po savo ąžuolu, sakoma, at-padeti pradėjo išnaudoti n 1 . .. f. T- ••. , . 1 j • • i • i-j > vežtu iš Lietuvos. Jį čia pa- visokie dvasininkai, deda- .. . *• . - , sodino m. velionio dr.miesi juodveidzių užtarėjais. Ą žeIvjo guorganizuoti Ra[
Bet pietinės valstijos bijo- {_jmorgS lietuvių (čiagimių) 

si, kad tie užtai ėjai nesu- sjęauęaį Einant į pakalnę 
kurstytų riaušių. Štai, tėve, rnįest0 vidurio link, dėmesį

— Ei, Maik, kur taip bė-«vadini, Maiki? i bar e^i sav0 lekcijų daryti,
' _ Tai yra demagogija, o aš užtrauksiu šviežią du-

Iš mokyklos, tėve.
— Dac rait, škulės jau at

sidarė. Matau, kad ir knygą

tėve.
— Policijos demagogija? 
— Ne, tėve, ne policijos,

turi naują. Ale aš tau paša- bet tų dvasininkų demago- 
kysiu streit į akis, kad iš gija.
mokslo duonos nevalgvsi.

— Kodėl?
— Nu, kas gali žinoti? 

Gali pakliūti į džėlą, arba 
galvą kur nusisukti.

— Jeigu taip ir atsitiktų,
tovo w ▼ v taiVttl VIRon ’ *K fe*
būtų kaltas.

— Nesisprečyk, Maiki ! Aš

cija, kaip tyčia, važinėja ta
kais pro suolus, kur žmonės tomi: Petronė Lekavičienė, 

Vincas česnavičius, Vincas 
Bubnys (dabar serga).

Kol su sūnaus šeima, prie 
kurios jis prisiglaudęs, neiš
sikėlė toli į užmiestį, kasdien 
į parką ateidavo dr. Adomas 
Laskauskas, demokratiškas 
žmogus. Nesipuikuodamas 
atsisėsdavo tarp buv. pa
prastų darbininkų, beveik 
beraščių, ir valandų valan
domis su jais šnekučiuoda-

nori netrukdomi pasėdėti,— 
dulkina ir smardina jiems 
po nosim sudegusiu gazoli
nu. Kas naikina parką, tų 
niekada nemato. Iš miesto 
tvarkytojų pusės nematyti 
jokių pastangų tą naikinimą 
nors kiek pristabdyti. Visa
me parke nėra nė vieno už
rašo, kur išdykėliai būtų su
draudžiami.

Šalia parko yra Baltimore
& Ohio geležinkelių bendro-i vo. Rugpiūčio 18 d. dakta- 
vės dirbtuvės. Čia aplink, rui suėjo 75 metai. Dėl kojų 
vadinamuos blokiniuose na- gyslų sukalkėjimo nebegali 
mėliuose (gatvės blokas— vaikščioti. Jo sveikatą palau- 
vienas ištisinis namas, su- žė gal ne tiek senatvė, kiek

kodėl Atlantoje aną įen u- patraukia i_me paSaul. kare į aplinkiniai gražūs, dideli 
vo areštuoti 7o kunigai. ! žuvusiems (kilusiems iš šios | medžiai. Žmonės spėliojo, 

— Okei, Maik, dabar jau mįesto dalies) paminklas,' kad čia greičiausiai ne van- 
man viskas aišku. Gali da- kur kasmet, gegužės 30 d., dalų darbas; esą pasidarba- 

padedami vainikai. ( vę geri "mekenikai,“ nes pa-
Pats "Keri“ parkas, nors vii jonas iš visų pusių lygiai 

dabar apleistas, anksčiau nukentėjęs. Tada jį nugidovė 
buvo išskirtinis—lyg koks ir taip "išsisprendė“ taisymo 
botanikos sodas. Medžiai čia klausimas. Dabar vaizdas!

mą.

PIENAS IŠ ŽOLIŲ

skirstytas kaip karvelinyčia 
butais) susispietę nemaža tų 
dirbtuvių pensininkų. Norsi XT A., , , , , .
iki parko jiems tik kelil N? ** Pįrk°. Rytojų, 
žingsniai, kur, rodos, galėtų v,s4 Baltuno.es lietu-° 7 7 7 ° e * imi tomn nmammi inmon.
po liepomis pavėsyje ilsėtis,

bolševikų kalėjimas, iš kurio 
buvo išneštas neštuvais.

bet kur tau! Savo nuobodžią 
senatvę leidžia šaligatvy, sė
dėdami ant savo buto laipte
lių, gerdami dulkėtą gatvės 
orą ir gazolino smilkalus. 

Amerikiečiai parko visai
susodinti ne atsitiktinai, bet dar liūdnesnis: styro apsvi- nevertina, čia atveda tik šu

Anglijos mokslininkai su-, rūpestįngai iš visur suran- 
rado, kad pieno galima tu- kjotj jr darniai paskirstyti;

— Šiuo atveju, tėve, ji j rėti ne tik iš karvės, ožkos ■ (lar įr dabar išlikę po keletą, 
reiškia pataikavimą juodo- ar kito gyvulio, bet joĮgalima , visokįų atmainų, retai pasi- Toj vietoj dabar surausta 
džių minioms, kad patrauk- pasigaminti ir iš žolių. Tam taikančių lapuočių ir spyg- • žemių krūva. Tikriausiai pa
tų jas savo pusėn. Iš vienos ■ reikalui tinka žirnių ankš- į jįaočiu Pav., yra kelių rūšių darys automobiliams susta- 
pusės juododžių užtarėjais Į tys, kopūstų lapai, net dilgė-

mokslas i dedasi komunistai, o į§ ant
ros—įvairūs bažnytininkai.

— Nu, tai ką ji reiškia?
lę, nudžiūvę kaip rudenį • nis pabėgioti, kad šie gam- 
medžiai. Po jais, aplink tą i tos reikalus atliktų... Nesi-
pastatą, buvę suolai dingę. naudoja parku, kaip gamtos 

dovana ar karštą dieną atsi
kvėpimo vieta, bet, rodos, 
užsispyrę tą žaliuojantį plo

vių tarpe amžiumi vyriau
sias šiuo metu ar tik nebus 
Andrius Valiukas, 96 metų. 
Valiukas, tur būt, vienintelis 
visoj Amerikoj išlikęs gyvas 
1889 m. d-ro J. Šliūpo čia į- 
steigtos Lietuvių Mokslo 
Draugystės (turėjusios 5 
skyrius) buvęs narys. Dar il
sią vasarą kartą buvo atėjęs 
pasėdėti po medžiu, bet 
vaikščiojant jam svaigsta 
galva, todėl dabar sėdi na
mie.

Senieji kartu su medžiais 
nyksta, ir jų skaičius ant 
suoliukų mažėja. Kai pava
sarį, orui atšilus, susirenka 
vėl pasišnekučiuoti, tada bū
na lyg kasmetinis savųjų pa
tikrinimas: kiek po žiemos 
išlikę, kiek nukeliavo amži
nybėn arba kiek atsigulė lo
von ligos priveikti.

Jų vis mažiau matyti ir 
Liet. Svetainėje, o iš naujųjų 
neatsiranda tiek, kad užim-

J*** |--- V ----------------- ----- ---| • •• • •
liepų: vienos jų anksčiau žy-1 tyti aikštelę. Mašinos visur tą ko greičiausiai panaikinti, 

lės ir kitos žolės. į.^ j,. įabaj kyg_ Į iaimį prieš žmogų ir gamtą! viską sulaužyti ir sugadinti,
Mokslininkai jau surado pia. Vieni medžiai ir krūmai i Parko laikytojai šiais me

tais pasigedo dar ir kitosbūdą pašalinti to pieno žals- žydi anksti pavasarį, kiti tik 
vą spalvą, bet dar nepavyko , liepos pabaigoje, 
pašalinti iš jo žolės skoni, i Tartum at5tovaudami 
tačiau jie neabejoja, kad ir najaj išeivijai, nykstantį

Komunistams įūpi patraukti 
šitą biznį geriau žinau, ba ii- juodukus savo partijon, o 
giau gyvenau ir daugiau kunigai nori sutraukti juos į 
svieto mačiau. Ai bečiu! savo parapijas.

— Gyventi, tėve, gyvenai1 — Bet seniau to nebūda-
ilgiau, negu aš, bet vistiek vo, Maiki. 
nedaug tesužinojai. Turbūt — šitas sąjūdis atsirado 
dar nežinai, nei kiek dantų po Antrojo Pasaulinio Karo, 
savo burnoj turi. tėve, kai Sovietų Rusija pi a-

— Šarap! įdėjo šaltąjį karą prieš A-
— A, jau pyksti? Reiškia, meriką. Tada Maskvos agen.

pasakiau teisybę. tai Amerikoje pradėjo kurs-
— Galiu ir aš pasakyti tyti juodveidžius prieš balt- 

tau teisybę, jeigu nori. veidžius. Pietinėse valstijose
— Noriu, tėve. Pasakyk, juodveidžiai iš tikiųjų buvo
— Tu turbūt dar negirdė- paniekinti ir nekenčiami,

jai, kad 75 tokius mokslin- Nors juodųjų vergija jau se- 
čius kaip tu Džiordžijos niai panaikinta, tačiau bal- 
šteite policija uždarė į lak- tųjų visuomenėje vietos jiem 
ūpą. nebuvo. Jiems buvo steigia-' yra gardesnis, negu karvės

— Žinau, tėve, žinau. Bet mos atskiros mokyklos, at-’Pienas-
jie nebuvo jokie mokslin.n- skiros valgyklos, atskiri au- Vegetarinių tyrimų centro 
kai- . .. tobusai ir atskiros maudynės Watforde, kur tas pienas bu-

— Tai kas jie buvo? jūroje. Be to, balsveidžiai vo pagamintas, direktorius
— Jie buvo įvairių tikybų turėjo Ku-Klux-Klano orga- Frank Wokes sako, kad jų

dvasininkai, — protestantų nizaciją, kurios nariai apsi- išradimas gali žymiai prisi- 
pastoriai, katalikų kunigai supdavo baltais apsiaustais dėti prie maisto trūkumo su 
ir žydų rabinai. isu tokiais pat goptūrais ir mažinimo mūsų žemėje.

Nu, tai už ką juos areš- (naktimis gąsdindavo juodu- 
tavo. i kus, kaip mirusiųjų dvasios

— Uz tvarkos ardymą. į a,. vaiduokIiai. Jeigu juodu.
kas užkabindavo baltą mote

tai pasiseks. išeivijai, 
parką puošia tiys beržai. Tik

Dar šiais metais numatyta i jr jįe apdžiūvę, nenugenėto, 
atidaryti tokią pieninę,“ mįs šakomis, bet savo baltais
kurioje plačiu mastu gamins 
pieną iš žolių. Jeigu tas pie
nas turės pasisekimą, tai bus 
gaminamas ne tik skysčio 
pavidalo, bet ir miltelių. Ti
kimasi, kad ir kaina galės 
konkuraoti su karvių pienu.

Tarp tų, kurie susidomėjo 
tuo nauju pienu, yra ir Ang
lijos oro pajėgų štabo virši-

kamienais vis dar iš tolo

puošmenos—dviejų didžiu
lių cementinių vazų, stovėju
sių abipus plytomis iškloto 
tako, vedančio į tą muziejė
lį iš pietų pusės. Vazų taurė
se žaliavo dekoratyviniai au
galai arba žydėjo gėlės.

šviečia. Po jais ant suolelių Miesto galvos viena už ki-
senieji ateiviai mėgdavo pa
sėdėti ir pasišnekučiuoti. Y- 
ra ir nepaprastai stoią, senų, 
gal kelis šimtmečius mačiu
sių medžių—jiems apkabin
ti reikėtų keturių žmonių. 
Pavasari jie pilni paukščių 
čiulbesio, aplink save tiesia

ninko lordo Dowling žmona, didžiuli pavėsio plotą. Čia 
kuri sako, kad žolių pienas į sekmadienio popietėmis ma

tai kartais pasitiesusią pik- 
nikauti vieną kitą varginges-

tą blogesnės. Pinna buvo 
italų kilmės D’Alessandro, 
kurio šeimininkavimo metu 
parkas gerokai sužalotas. 
Pravažiuojančių motorinin- 
kų patogumui praplėtė ke
lius, išvedė ir naujų, kurie 
visiškai čia nereikalingi. 
Žmonės ateina į parką atsi
gaivinti, ne automobilių už
teršiamu oru kvėpuoti! Bet 
tokio supratimo miesto val-

niųjų šeimų. Yra ir tokių me- dyboj nebuvo, 
džių, kurių lapai dviejų spal- Į Nė kiek negeresnis ir da- 
vų: viename šone jie tam- bartinis meras H. Grady. 
šiai žali, gi kitame—gelsvai Išdžiūvę medžiai palikti, o 
žali. Iš tolo žiūrint, atrodo, storiausius, didingiausius, 

lyg viena medžio pusė stip- dar žaliuojančius iškelta.

— Sakai, buntavojosi?
— Nežinau, tėve, ką reiš

kia "buntavojosi.“ Jie tenai 
suvažiavo iš šiaurinių valsti-

Skaityk Stasio Michelso- 
no parašytą knygą “LIETU- 

iĮ, baltveidžių minia jį nu-i VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO-
linčiuodavo, arba nuogą su- į ir „ ™ .

....... .- 1K mušdavo,paskuiišteI><lavoIJE’500pu,lap"!’‘iauSPa-
ją juof \ t k ziams į paga ą. i deguju apibarstydavo dar veikslu, gal ten ir save pa- 
Susirmko Atlantoje d.- lunksno^is '
dziausiame tos valstijos Iaukuose. Bet juodukai jau
mieste, sustojo ant šaligat
vio prie city hall ir pradėjo’ 
giedoti bei melstis, reikalau
dami juododžiams tokių pat 
teisių, kokiomis baltveidžiai 
naudojasi. Policijos viršinin
kas pareikalavo, kad jie pa
rodytų leidimą šitokiai de-

buvo sukrikščioninti ir jiems 
buvo įkalbėta, kad yra ne 
tiktai geras Dievas dangaus 
karalystėje, bet yra ir jo 
priešas velnias. Jeigu būsi 
geras ir sunkiai dirbsi, tai 
numiręs eisi į dangų; bet jei-

matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4-00, kietais $5.00.

KNYGOS JAUNIMUI

riai saulės nušviesta.
Dabartiniai laikai yra se

nienų negerbimo laikai— 
kaip žmonių, taip ir medžių,

Viską daro priešingai svei
kam protui. Anksčiau, kol 
buvo atskira pėsčioji parkų 
policija, rūpestingiau saugo-

kad liktų tik akmenys ir ce
mentas. Atrodo, kad čia ir į 
senus medžius žiūri, kaip į 
miesto lūšnynus.

Žmonės, kurie čia aplink 
gyvena, turi tik delno didu
mo kiemelius, kur retai pasi
taiko koks krūmelis ar gėlių 
lysvelė. "Pažangai“ kylant, 
amerikiečiai pasitenkina 
matydami gamtos vaizdelius 
per televiziją ir į parką žiū-1tų senųjų paliktas vietas. Po. 
ri, sėdėdami namie. Tikroji kariniai ateiviai, kad ir arti
gamta, jei kur dar ir išlikus 
galutinai nesudarkyta, skurs
ta. Toks yra šių laikų ameri
kinio miesčionio "pažangėji- 
mas.“

Parką, kaip ir visą gamtą, 
graužia civilizacijos dantys. 
Platinant kelius, siaurina
mos pievelės, nukertami ša
likėly esą medžiai, nors ir 
nebūtų sausi. Kaip ir visame 
krašte: medžių ir žolės vis 
mažiau ir mažiau, o kasmet 
daugiau gazolino smarvės.

Šioj apylinkėj gyvena ne
maža ir lietuvių, daugiausia

čia gyvena, tik vienas kitas į 
parką ateina, o kiti mašino
mis trankosi po užmiesčius. 
Taip lygiai ir visose mūsų 
draugijose ir visur, kur 
anksčiau lietuviai buvo susi
būrę.

Prieš 20-30 metų daugu
mas senosios ateivijos gyve
no aplink Baltimoiės Lietu
vių Svetainę ir aplinkinėse 
gatvėse. O čia, prie parko, 
buvo kita jų nemaža susi- 
spiestinė, juokais praminta 
"Glindakaimiu“ (pagal tirš
čiausios šioj apylinkėj gat- 

senųjų ateivių. Užaugę gam-j vės, Glyndon Avė., pavadi- 
toje, senu papratimu ateina'nimą). Šitie į Svetainę da- 
pasėdėti po medžiais. Po lie-i bar nebesilanko, nors ir ka
pa turi pasiskyrę stalą, kurį' žin koks parengimas joje 
apsėdę kortomis palošia. Šie būtų.

lygiai ii- kitų dalykų. Parkas jo ir žiūrėjo tvarkos. Dabar 
nuniokotas, neprižiūrimas, ji suvienyta su važiuojančia 
Suolai paukščių apteršti, su- miesto policija, kuri mažai; Lietuvos laukų žmonės dari Kaip kasmet retėja parko 
lūžę, dažai nusilupinėję. Kas kreipia dėmesio, kas vyksta į Jau%a gamtos potraukį, at-j medžiai, patys nudžiūsta ar-' cHt’ia vTičic iii i_ ___ i__ •__  •*!_lytą, eidamas į darbą, randu 
išdykėliu vakaiykščio siau-

GINTARĖLĖ, J. Narūnės paša 
ka, gražios iliustracijos. 24 
psl., kaina ............... $1.00;

monstracijai. Kai pasirodė, gU, t.in^lniausb tai raguotas 
kad leidimo jie neturėjo, jis xelnias nusineš tave į praga. 
liepė jiems išsiskirstyti. Jie ^- puortamiesi velnio, juod- 
nesiskirstė. Jis pakartojo sa- ve,fl^lal dirbo kaip vergai,! 
vo reikalavimą antrą ir tre- ,arnmflami save, kad jų jau
čią kartą, bet jie vis demons- dangaus karalystė,
travo. Tada jis liepė polici-į aip b.uv? ’ki šaltojo karo. 
ninkams juos areštuoti. Ir vi-1 k'ai tik tas karas prasi- 
si buvo nugabenti belangėn' r^°' Maskvos agentai pra- 
kaip triukšmadariai. S deJ° ta,'P juodveidzių agita-

—Tai kaip tu tokį biznį C1J^: Kodėl Jus linčiuoja?

parke. ; skiria medžių rūšis ir jų kva- ba audros juos išlaužia, iš
verčia, taip ir senieji lietu-.................. Seniau buvo kelios gėlių P4- Tautiečiai čia atsigauna

tė jimo pėdsakus: sudaužytų lysvės, dabar belikus tik vie- ne tik plaučiais, bet ir d va- viai: kasmet nyksta ir vis 
paiko lempų, atluptų ir iš- na labiausiai matomoj vie- sia> n^s pasišneka apie se- mažiau jų prie kortų 
mėtytų suolų lentų. Jei taip toj. Bet ir čia, vos kas spėjo Įnus laikus, bendrus pažįsta-
ir toliau bu •. tai ir tie istori- pražydėti, po nakčiai rasi mys: aptaria naujienas apie 
niai paminklai taip pat ilgai jau sunaikinta, sutrypta, gė- mirusius ir sergančius: kaip 
čia neišsilaikys. i lės išrautos, sumintos. Par- buvo seniau ir kaip dabar

Parku, kuris anksčiau ir į kas apsusęs, kasmet vis . vra•: Pasišneka ir apie nuto-

stalo
besusirenka. Kartu su me
džiais baigia ir jie savo die
nas.

Parko žvalgas
_ apsusęs,

tolimesniu miesto apylinkių' labiau tuštėja, nes niekas ,usius savo vaikus. Visi šitie 
kalba,[gyventojam/ buvo atgajos ir neatsodina medžių. Kiekvie- gamtos mėgėjai yra skirtin
ai -00 poilsio vieta, atrodo, dabar ną rytą, rodos, po kokios ^a.k,a^—ne ta kuri renka- 

JŪR1NINKO ^-.nubado nuo ' ir Patv? žmonės ir miesto audros, guli prilaužytų nau- i karčiam as. Ten jau kiti, 
TIKIAI, jnomūs papkėj ima, I valdžia nori ko greičiausiai stambių šakų. Pasakoja kitos kalbos pinasi ir kita 
jaunimui. io8 psl., kai atsikratyti. Tik voverys ir Keleivio skaitytojas K. Ka- nuotaika susidaro.

paukščiai ^nu papratimu Imauskas: "Neperseniausiai Nuolatiniai parko lanky-
Aioyzo Ba Deri snu vaikus, karaliauja viename kampe buvo trys tojai, kiek pastebėjau, yra

atsto- 
io

skaitytojai): Adolfas Klei

Ta pati knyga anglų 
kaina

ŠUNIMS — $500,000
ŽMONĖMS — NIEKO

ną

,ifii Y.\r KARVELIAI.
ror.o apysbhaiiės vaikams, p„i

.................................... $1.50
NAKTYS KARALIŠKIUOSE, i,tu

do Dovydėno apysaka. 16S p,}
kain» ....................................... $2.00

paukščiai >onu papratimu įNeperseniausiai •’uuiaiiiuai panų? ianKy
peri sau vaikus, karaliauja viename kampe buvo trys i tojai, kiek pastebėjau, yr 
ir nieko neatboja. i (piknikiniai) stalai. Atėjom i šios senosios ateivijos atste

Baltieji parku pradeda' rytą—tik šipuliai, vis- vai (dauguma jų KeleiviBaltieji par 
bodėtis dar ir dėl 
me vis daugiau matyti juo

to, kad ja- kas sudaužyta.“ 
natvti juo-' Nors tarpais pravažiuo.' notas, Jonas Vilkas, Jonas

Aktorė Elsie Ferguson, 
mirusi 1961 m., Manhattan 
(New Yorke) šunų medici
nos centrai paliko pusę mi
lijono dolerių. Už tuos pini
gus bus įsteigta gyvulių “pa
lyginamosios m e d icinos" 
studija ir pavadinta aktorės 
vardu.

Baltuno.es


Puslapis šeštas

STEPONAS KAIRYS

Iš vaikystės atsiminimų
Važiuoju namo atostogų

Tai buvo mano pirmosios Palangos gimnazisto atos
togos. Baigėsi mano pirmieji mokslo metai. Pirmuoju mo
kiniu baigiau gimnazijos paruošiamąją klasę. Dabar iš 
eilės turiu pustrečio mėnesio vasaros atostogų. Mano sie
loje giedra — pirmuosius metus baigiau gerai — ir švie

siomis akimis pasitiksiu tėvelius.
Mūsų mokykla tuojau pabiro, žemaičių jau laukė 

suvažiavę tėveliai ir tuojau išsivežios kas sau. Aukštaičių 
laukia ilga kelionė, kol pasieks savuosius. Tolimas kelias 
ir man. Ruošiuos jam iš anksto. Iš anksto apsipirkau do
vanų namiškiams, kiek tik mano kuklūs ištekliai leido. Se
sutėms Antosei ir Banadutei gintaru: broliams Antanui 
ir Jonui gintarini kandikli ir revolveri iš Prūsų: motulei 
vaistininko Griningo jau per visą Lietuvą garsėjusių 
“trejų devynerių.” Neužmiršau ir savęs — draugų pakal
bintas Prūsuose pirkaus už 8 rublius "ziegorių" ir iš Prū
sų gelumbės pasisiūdinau gimnazisto uniformą — kuklią 
palaidinę su kepure. Namo vėžiaus ir pirmąją savo foto
grafiją Palangoje panelės Mongirdaitės trauktą.

Iš anksto sutarėme palangiški LukaitĮ, kad mus vi
są aukštaičių buri nuvežtų i Liepają. Lukaitis iš anksto 
pasiruošė. Iš vakaro pašėrė savo žemaitukus. Ilgam žemai
tiškam vežime paruošė suolus, kad šutai pintų bent dešim
tį. Dar spėjau nubėgti i pajūri atsisveikinti su Baltija. 
Jūra amžinai nerami, be paliaubos varinėjo ramias ban
gas vis bučiuodama Lietuvos žemę. Ji. skendėdama saulės 
spinduliuose, mėlyna dangaus mėlynėje, sidabru puošė 
tolimų bangų griūvančias sketeras. Ji bėgo i neapr ėpiamą 
toli laisva ir viliojanti savo neapsakomu grožiu. Iki atei
nančių metų, miela Juraite! ’t »!»«

Va, ir gimnazistų pilnas Lukaičio vežimas. Pačiam 
priešakyje pats Lukaitis, šventadiene eilute pasipuošęs 
su botagu rankoje. Bet ir jo žemaitukai žino. kad botagas 
čia tik dėl mados. Vadžias sukrutinus, žemaitukai iš vie
tos rovėsi kaip pasvilinti, ir vežimas pr adėjo lengvai rie
dėti. Sudiev, Palanga! Kai vežimas bematant pasinėrė 
grovo Tiškševičiaus miškuose, kurie beveik be pertraukos 
mus lydėjo iki pat Liepajos. mus važiavusius pagavo savo
tiška nuotaika. Laisve! Ir Palanga, ir gimnazija, ir visi 
mokytojai jau užpakalyje, jau mes jų nepasiekiami. Ir tą 
laisvę pareikšdami keli mūsų. vežęsis revolverius, palei
dome i orą kelis šūvius. • * <

Lukaičio žemaitukai geru ūpu ir sutartinai kirsdami 
lygų vieškelį sparčiai nešė mus pirmyn. Kelias kaip iš
šluotas, ir tik retkarčiais sutinkame pėsčią latvi ar latvę. 
Latviai, trumpa šviesaus milo “jake" vilkėdami, trumpo
mis milo kelnėmis, apačioje suimtomis i nagines, su il
gais apyvarais. Latvės pasirėdžiusios taip pat įsmaugta 
“jake,” plačiu trumpu sijonu, taip pat naginėtos su ska
rute surišta galva.

Mūsų būryje atsirado ir tokių, kur iems parūpo lat 
vius paerzinti. Pravažiuojamiems dažnai meta iš vežime 
“labrit” ir dar prideda nepadoru latvišką žodį. Latvis, 
kaip griaustinio trenktas, sustoja valandėlę, pagalvoja i 
kumščiu pagrasina. Mums kvailo juoko.

Va, ir Rucava, mažas, kiek į Palangą panašus, Latvi
jos miestukas. Jo viduryje prekyvietės aikštė, o joje baž 
nyčia-“kirkė.” Bene sekmadienis: prekyvietėje apsčiai 
žmonių. Mus visus sudomino, kas toje “kirkėje.” Kas yra 
bažnyčioje, mums visiems buvo žinoma, bet kas “kirkė
je?” Juoba kad ir durys į “kirkę” atlapos. Sutarėme kiek 
sugaišti ir bematant išbirėjome iš vežimo.

Būriu pasileidome į “kirkę” ir sulindome į jos bok
štą, suktais tamsiais laiptais kopėme į viršų, kol ir vėl iš
nirome švieson “kirkės” viršutinėje ją supusioje galerijo
je. Krūptelėjome. Galerijoje jau buvo pilna žmonių, visi 
jau senyvi vyrai skustais veidais, bet užžėlusiomis pasma
krėmis, o žirklių neliečiami “bakai’’ skandino savyje au
sų gerą pusę. Skusti ūsai, ko pas mus niekas nedarė. Rim
ti veidai rimtomis nustebintomis akimis sužiuro į mus, 
tiek čia netikėtai atsiradusius, ir tartum klausė: “O ko 
jums čia reikia?” Nutirpome ir mes. pasidarė net baugu. 
Negaišdami nuriedėjome bokštu žemyn ir iš “kirkės.” 
Apačioje Lukaitis mūsų jau laukė. Vėl pasileidome miš
kais į Liepają. Vakarėjant Lukaitis jau buvo Liepajos 
geležinkelio stotyje. Draugiškai atsisveikinę su Lukaičiu, 
apsirūpinome biletais ir susėdome į vagoną.

(Bus daugiau)

— Kas yra daugiau, negu ne
reikalingas?

Antras atsako:
— Uošvė.
Pirmas klausia:
— Kodėl?
Antras atsako:
— Dėl te, kad ji nuo nereika

lingų atliekama.

Mokytojas klausia vaiką:
—Jonuk, pasakyk, kiek metu 

turi žmogus, kuris yra gimęs 
1905 metais?

—Pasakykit, mokvtojafu. ar 
tas žmogus yra vyras ar mote
ris?

• »»

Kerštas iššaukia kerštų

KELEIVIS, SO. BOSTON

VEDĘ AR NEVEDĘ:?

Tai aktorė Sophia Loren ir filmų gamintojas C'arol 
Pont i. Jie laiko savę susituokę, bet kitaip mano Itali
jos teismas—jis juos kaltina dvipatyste. Mat Pont i per
siskyrė Meksikoj, kurios skyrybų Italijos teismas ne
pripažįsta.

beka gudrybės pagalba gavo 
savo mylimam sūnui Jokū
bui Izaoko palaiminimą. 
Biblijos Rachelė (Jokūbo 
žmona, Juozapo motina) ir
gi gudri.

šitie Biblijos pavyzdžiai 
rodo, kad ir senovėje šis mo
ters bruožas buvo pastebė-

c

Benediktas Rutkūnas 

NAŠLAITIS

It vienuolis, juodas karstas.
Kieta pamotė — lenta.
Niekas duių nebevarsto.
Vaško žvakė uždegta.

Pasilenkus smilksta sargė, 
mirga gedulu tykiu. —
Nebegi-aužia žemės vargas 
užsimerkusių akių.

Šmėklomis šešėliai renkas.
Gaubia vakaras namus. —
Neištiešla niekam ranku®, 

nesudrumsčia tvlumos.
Atdūsiai pro skausmą barstos. ''
Žingsniai, maldos, aimana, 
žaidžia kūdikis prie karsto 
aukso plastančia liepsna. /

Tirštos sutemos suplaukia.
Gūžiasi juoda naktis.
Pučia žvakę auksaplaukis — 
tėčiui miego netrukdys-------

— Tėvužėli, kelkis. laikas: 
saulė draikos pro miglas! —
Šypsena ant lūpų draikos; 
guli šaltas, nebylus. . .

Vožia kaistą------ Kelkis, kelkis! —
Miega tris dienas, naktis, 
juodu lūbu apsivilkęs, 
kaip slapčiausia paslaptis...

Lydi giesmės. Laukas. Vėjas.
Supas karstas tai-p gėlių.
— Ar sugrįši? — šauksmas vejas 
nebegrįžtamu keliu.

Poetas Benediktas Rutkūnas šiemet mini savo am
žiaus 55 metų (gimė 1907 m. Pušaloto valsčiuje) ir litera
tūrinio darbo 40 metų sukaktis. Jo pirmasis eilėraštis “žie
ma” pasirodė “Pavasaryje” 1922 m. Adomo Anūko slapy
vardžiu. Tada poetas buvo Panevėžio gimnazijos penkto
sios klasės mokinys. .Ji? baigė Vilniaus universitetą, dau
giau ne desimti metų mokytojavo. Dabar gyvena Phila- 
delphijoje. Jis yra išleidęs vieną novelių knyga— Nuodė
mės ir keturius eilėraščių rinkinius: Eilėraščiai marėse. 
Versmės, Gyvenimo tvanas, Sparnus man meta paukštis. 
Vra išvertęs Stefano Zweigo Marija Stuart, Bruno Fran
ko romaną Servantes, Brentano Istoriją apie narsųjį Kas- 
perlį ir gražiąją Onytę ir tt.

Vyras ir moteris
(Tęsinys)

Jau sakėme, kad moteris mo bei vikrumo dėka suge- 
greit reaguoja, atsako į pa- bėjo išgelbėti savo vyrą. 
erzinimus. Greit atsakant, meiluži, vaikus ir t.t. Pana- 
galima ne tik dažnai suklys- šių pavyzdžių mes kiekvie- 
ti, bet ir pasitaisyti. Moteris nas galime rasti ir savo gyve- 
atgodesnė, greičiau sumeta nime. Matyti, tai vienas iš 

j susidariusią padėtį, greičiau būdingų moters sielos bruo. 
randa išeitį, negu vyras, šito žų, vienas iš antrinių jo?
dėką moteriai gana dažnai 
pavyksta išgelbėti, rodo?, 
jau visai beviltišką padėtį.

Istorija mums duoda daug 
pavyzdžių, kur moteris šito 
savumo ir sumanaus suktu-

dvasios lytinių požymių. 
Moteris vyrą praneša ir

gudrumu. Moteris savo tiks
lams pasiekti nuolat vartoja 
gudrybes. Tai jos būdui la
bai charakteringa.

TIKRAI SKANU

Prezidentienė Jacąueline 
Kennedy su 4 metu dukrele 
Caroline neseniai grįžo iš 
Italijos, kur jos 3 savaites 
atostogavo, čia Caroline 
matome gardžiai valgant 
italų gamintus grietininius 
ledus.
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Istorijos puslapiuose yra t sidėję nagrinėjo šį būdingą (svetimas peiktų tavo žmoną, 
nemažai surašyta motetų moters bruožą ir jam artimą į 10. Visuomet elkis taip, 
gudrybių ir klastų pavyz-- meilikavimą bei įsigerinimą. kaip elgeis, kol jos meilės 

Įdžių. Biblija irgi kalba apie jfe sumini kelias priežastis,
moters gudrybes, pav,, Re- betarpiškai padėjusias šioms 

moters būdo ypatybėms su
sidaryti. Apie tai kitą kaną.

(Bus daugiau.)

sulaukei
TIK NUMERUTOS 

GATVĖS

1O ĮSAKYMŲ VYRAMS

1. Neužmiršk, kad esi šei
mos maitintojas.

2. Atsimink, kad turi tam

Edmonton mieste (Kana
doje ) visos gatvės neturi ki
tų vardų, o tik numerius. 
Miesto centru laikoma 100- 
sios gatvės ir 100 Avenue 
(alėjos) sankryža. Gatvės 
eina į pietus ir į šiaurę, o a- 
lejos į rytus ir vakarus. Į

3. Dalį poilsio valandų šiaurė ir vakarus numeriai 
praleisk kartu su savo žmo- ( didėjo, o į pietus ir rytus—

tas, n, matyt, jis nėra, kaip tikrą pareigą ir namuose, 
kai kas mano, vien tik kultū
ros ir tam tikros socialinės 
tvarkos padarinys.

Pastarosios sąlygos (kul
na ir seimą, nes jei seimą 
kartu žaidžia, ji kartu ir lai
kosi.

būklė), tiesa, buvo labai pa-i 4. Pasitikėk savo žmona, 
lankios moters sielos įgim- ; bendrai su ja svarstyk savo 
tam būdui plėtotis, bet ne planus atsimindamas, kad 
jos tam bruožui davė pra- ji yra tavo bendrininkė, o 
džią. Moters guldamas yra ne samdinė.
glaudžiai susijęs su bendra' 5. ženk į namus linksmai
jos lyties prigimtimi ir yra nusiteikęs ir venk ieškoti 
giliai įleidęs saknis į jos šie- klaidų, kiek tik pajėgi, 
lą. Šis moters bruožas atsi- 6. Neužmiršk išeidamas ir

tūra ir visuomeninė moters

spindi daugelio tautų patar
lėse. Kai kuriose šalyse mo
ters vertinime šiuo atžvilgiu

gnzęs
čiuoti.

savo žmoną pabu-

mažėjo. ____
Tik viena vienintelė gatvė 

turi vardą, tai Thornton 
Court, bet ir ji tėra tik 170 
pėdų ilgio ir teturi tik vieną 
namą.

Tai, turbūt, vienintelis 
miestas, kuris taip yra su
tvarkęs gatvių pavadinimus.

BEŽDŽIONĖS MENAS

Anglijos meno kritikas 
7. Nors retkarčiais pagilk Sir Herbert Read parodoje 

taip toli nueita, kad, nagri- savo žmonos talentą vai- ?avo namuose Yorkshire 
nėjant bylas, moteių parody- j gius gaminti, nors ji toje sri- (Anglijoje) pakabino^ greta 
mai imta vertinti kiek že- i tyj ir nepasižymėtų. garsiųjų dailininkų Patalo
miau, negu vyrų. Ir čia glūdi' 8. Nestatyk žmonos į keb- Picasso ir Henry Moore pa-
nemažas grūdas tiesos.

Pav., seksualinio pobū
džio bylose, kaip rodo gyve- į 
nimo praktika, moteris paro-Į 
dymų atžvilgiu užsirekomen
davo gana abejotinai. Visa 

Į eilė išžaginimo kaltinimų,
:ne kartą nuvedusių kaltina
muosius i kalėjimus, vėliau 
nnai«lc5in Envo rlc’-Vo.- LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE. DEMOKRATINIO SOCIALIZMOp<UMSKejO OU\ ę \ ISISKaS mo- j vaizdi šio krašto lietuvių istorija. PRADAI. Populiari ir naudinga 
terų fantazijos prasimany
mas. Įdomu, kad moteris sa
vo parodymuose taip smul- 
kįaį ir aiškiai išpasakoti a vo 
įvairias smulkmenas, kad 
teisėjai nė kiek neabejodavo 

, dėl tų parodymų teisingumo, 
ir tik vėliau, kaltais po kele- 
rių metų, paaiškėdavd, kad 
visi tie kaltinimai neteisingi 
ir iškelti keršto, pavydo ar 
kitų jautulių.

Moters sielos juditimą ir 
jos reagavimo į išorinius er
zinimus nepastovumą dabar
tinė kultūra ne tik kad nė 
kiek nemažina, bet dargi 

į dirbtiniu būdu didina. Tatai 
neturėtų mūsų stebinti, jei 
imsim galvon, kad kultūra 
sudariusi moteriai ypatin
gas dorovės taisykles, apsu- 
i pusi ją sąlygiškumu, priver
tusi ją priklausyti nuo vadi
namosios viešosios nuomo- 
nėės, pati sėja į moters sielą 
melo, klastos, slaptumo, ap
simetimo sėklą ir tokiu būdu 
gamtos įdiegtiems gudrumo 
ir sielos judrumo diegams 
sudaro puikiausias sąlygas 
klestėti.

Daugelis mokslininkų at-

Iią padėtį, nekritikuok jos veikslų ir du paveikslu bež- 
d raugu ir giminių tarpe. džionės iš Londono zoologi-

9. Neleisk, kad kas nors jos sodo.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

gausiai iliustruota, parašė St. Mi 
chelsonas. virš 500 puslapių. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais......................................... $4.00
kaina ..................... ................ $1.25

ŽVILGSNIS J PRAEITI. K. Žako į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00

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

DTENOJANT. “knygnešių karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.__ $6.00

1505 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina ......................................... $6.00

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

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATTKA 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusią 
pių. Kama ................ $1.00

MARLBOROUGH'S LTTHUANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., karna ............................. $1.25

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kama $3.00.

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Valuc- 
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 .................... $8.50

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

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

$10.00
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

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

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

4ILŽINO PAUNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didelio formato, gera popie
ra, kaina....................... ............ $2.60

ALTORIŲ SESELY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*. 
Visos trys dalys įrištos į vienų 
knygų, kieti viriai, 031 puslapis.

$6.00.

knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........................... 50c.

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

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

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945> užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.60

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psL kaina ....$4.60

KŲDEL AS NETIKIU J DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

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

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

SIAURUO.TU TAKELIU, K. B, 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
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 Lt J. Žilevičius, 326 pat, 
kaina •••••«••••.*•«.,.••• $5.00.

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_ 
višku ir kitų tautų valgių rece 
132 puslapiai, kaina...............$1J

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 Cat.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 26 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa. 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū. 
nas. Kaina........................... 26 Cnt

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpa* 
socializmo aiškininmas. Kaina 26 e.

JUOZAS STALINAS, arba kai* 
Kaukazo išponis buvo pasidarę* 
Rusijos diktatoriu. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAL 
RES, 32 psL, kaina........... 26 Cnt,

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl musuose n$> 
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.M

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios m4- 
sų rašytojos pirmojo karo metų 
Amerikoje parašyt’ vaizdeliai aa 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 

............................................... Ct

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63f E. Broadway ------ :-------So. Boston 27, Ma
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VIETINES ŽINIOS
LAISVĖS VARPAS 

KVIEČIA

Kaip nuo liepos mėn. vi
durio per spaudą ir radiją 
skelbėme, ateinantį šeštadie
nį, rugsėjo 15 d., Romuvos

2990 dolerių gimnazijai

Rugsėjo 1 d. suėjo 10 me-
tuos, kurie negaili nei laiko, ‘M, kai bostone buvo įsteig-
nei darbo, nei sveikatos, kad ,tas.bu,elF5 y.“?.™ 16^”' 
tik būtų stiprinama lietuvy-!??1?1 Vok.etųoje šelpti.
bė, plečiama mūsų tautinė Būrelio nariai aukoja kiek-
, mėnesį po dolerį ir tuokultūra ir populiarinama sa- ...4 .J * ,, . . * .
voji kūryba

Iki pasimatymo ateinantį
parke, Brocktone, Mass., į- šeštadienį, rugsėjo 15 d., Ro- 
vyksta Laisvės Varpo ren- muvos parke, Brocktone.
giamas "Lietuviškas subat-Į LaUvė. Varpo Valdyba 
vakaris“ su atitinkama prog
rama, valgių ir gėrimų bufe
tu, šokiais ir kitais pamargi- 
nimais. Pradžia 4 vai. po 
pietų, o pabaiga—12 vai.

J. Bagdono paroda 
uždaryta

į išlaiko vieną mokinį. Per 10 
metų iš būrelio narių surink
ta ir per Balfą gimnazijai 
pasiųsta 2990 dolerių.
, Per tą laikotarpį būrelio 

nariai keitėsi: vieni iš Bos
tono išvyko, o kiti šiaip nu
stojo mokėję. Tačiau yra as
menų, kurie uoliai per visą

1 . • . .. . IX I LFVliJV LOVIAI Alį
naktį \ įsi kviečiami gau- dailininko Juozo Bag- 

dono kurinių paroda. J uz- 
darymą susirinko kelios de-

--------  dešimtmetį mokėjo savo pa-
Praeitą penktadienį užda-!^^ mokestį, būtent: Br.

Kandidatas E. M. Kennedy i Labai pasisekęs pirmasis 
banketas

Adv. A. Shallna —
Washingtone

Protingas visada 
veltui pasimoko.

iš kvailių

šiai atsilankyti.
Parengimo tikslas—suda

ryti sąlygas lietuviškoje nuo
taikoje pasilinksminti, at
kreipti dėmesį į mūsų jauni
mo sugebėjimus ir pasiruoši
mą savose jaunimo organi
zacijose, o taip pat surinkti 
lėšų, būtinai reikalingų mū
sų programos tolimesniam 
išlaikymui. Juo gausiau vi
suomenė į parengimą susi
rinks, juo pilniau užsibrėž
tas tikslas visais atžvilgiais 
bus pasiektas. Ne tik patys 
vykime, bet taip pat kitus

Bajerčius, St. Gruzdienė, J. 
Januškis, St. Jurgelevičius, 
A. Ivas, O. Kauneckaitė, Pr. 

šimtys bostoniečių. Rašyto- Kavaliauskas, K. Krisčiukai- 
jas Antanas Gustaitis, kuris tis> p PiIka> dr G stapulio. 
gana daug prisidėjo prie ši- nienė> y. Stelmokas ir J. 
tos parodos surengimo, pa- Vembrė.
sakė. ir uždaromąją kalbą. Būrelio narių mokamą 
Dailininkas J. Bagdonas mokestį uoliai surenka Juo- 
taip pat tarė padėkos žodį zas Vembrė.
lankytojams ir paveikslų įsi-,------------------------
gijusiems. O jų įsigijo šie Paminėjo rugsėjo 8-ją 
asmenys: Po vieną Malec-
kai, A. Mažiulis, Ambrazie
jai, Vasyliūnai, Mickevičiai,
Pilkai, Santvarai, Januške- T . , ...... ~... • \ , • • • iz„ no Liet. Piliečių Dr-jos sale-viciai, Sakeniai ir Kapociai. . * J

Valiukoniai, Gus- ^e*

Rinkimų kampanijoj kan
didatas Edward M. Kenne- 
dy sakė norįs aptarti su bal
suotojais svarbiausius klau
simus, kurie dabar jaudina 
visą kraštą. Tokie klausimai 
liečia ir mūsų valstiją ir visą 
kraštą. Pavyzdžiui, kaip iš-

Rugsėjo 8 d. ALTS sky
rius surengė Rugsėjo 8 d. 
šventės minėjimą So. Bosto-

paraginkime atsilankyti į šį'Po du — . vėliavas solistasparengimą, kuris jau bus pa.! taiciai. g g J u akompanuo-
skutmis šį rudeni gamtoje. I Vienas paveikslas buvo;. i r • r* r» iSubatvakaryjeprogramą 'skirtas lankytojams laimėti. Jant muz- Jullul Galdehul- 
atliks mūsų šaunusis jauni- Tas laimingasis buvo Nr 97

—Petras Būtėnas.
Aplamai, dailininko Juo

zo Bagdono abstraktinio 
meno paroda Bostone praė
jo su dideliu pasisekimu, jo 
spalvingieji kūriniai traukė t 
lankytojų dėmesį, sukėlė gy
vų pokalbių apie naująsias

mas, susibūręs į lietuviškas 
jaunimo organizacijas. Visi 
Bostono lietuvių skautų vie
netai pasirodys atskirai. Tai 
įvykis, kuris veltas platesnio 
mūsų visuomenės dėmesio.

Jei tą dieną vyks kiti pa
rengimai—tai ne Laisvės 
Varpo kaltė. Mūsų parengi
mas jau seniai buvo užpla
nuotas ir visuomenei praneš
tas. prašant ta diena kitu na-r * X
rengimų neruošti, o įsijungti 
į "Lietuvišką subatvakai-į“. 
Kiek nuo mūs pareina, mes 
parengimų sutapimo vengė
me ir vengsime. Jei to dėsnio 
laikytųsi kiti, tai nesusipra
timų nebūtų.

Laisvės Varpas, kaip ir vi
si kiti mūsų visuomeniniai 
ir kultūriniai reikalai, parei
na ne tik nuo atskilų asme
nų pastangų, bet nuo bend-

sugieda JAV, o visi bendrai 
Lietuvos himną; atsistojus 
tylos minute pagerbiami žu
vę, mirę ir ištremtieji. Išvy

Lietuvių Darbininkų I>- 
jos 21 kuopos rugsėjo 9 d. 
banketas buvo pirmasis šį 
rudenį. Jis labai gerai pavy- 

!ko, nes prisirinko pilna So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
salė.

Banketui gražiai vadova
vo sėkmingas verslininkas ir 
visuomenininkas — Pranas 
Šveikauskas. Jis savo įžangi
niame žody priminė senus 
laikus, kada darbo žmonės 
neturėjo nei atostogų, nei 
pensijų ir dirbo po kelioliką 
valandų per dieną. Sunkioje 
kovoje darbininkai daug ką 
iškovojo. L. Darbininkų Dr- 
ja yra ta draugija, kuri ko
vojo dėl darbo žmonių ge
resnės ateities.

Tą temą tęsė ir Stasys Mi-

Adv. Anthony Shallna da
lyvavo Federalinės Advoka
tų Dr-jos konvencijoj Wa- 
shingtone ir ta proga atsiun
tė iš ten sveikinimų.

Minėjo auksinę sukaktį

Praeitą šeštadienį, rugsė
jo 8 d., Kazys ir Ona Juškai 
paminėjo 50 vedybinio gy
venimo sukaktį. Ta proga 
jų sūnus Alfredas ir duktė 
Albina ir žentas Petrikas 
linki tėveliams daug laimės 
ir sulaukti dar deimantinės 
vedybų sukakties.

LITUANISTINĖS
MOKYKLOS

SV. RASTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

Luke 11:52
Tikrasis ir gyvasis Dievas — 

Dievas yra dvasia, ir jo garbinė- 
tojams reikia garbinti jį dvasio
je ir tiesoje. Tiesa reiškia meilę, 
ir Dievas j»er savo pranašus ap
rašė apie šiuos laikus, kas turės 
atsitikti ir kaip pasaulis subyrės 
dabar Armageddone.

šventas raštas. Dievo žodis 
liudija taip: naikinimas kovose 
ir kankinimas žmonių įvairiose 
šalyse, kiekvienoje tautoje—jie 
dar labiau bijo ateities įvykių, 
nes, matyti, kad dabar pradėjo 
veikti nesuvaldomos piktos jė
gos. Viešpats per pranašą Izają 
bara tautas ir sako: dėl jų nuo
dėmių atves tikrai, ko jie bijo, 
nes diena labai baisi ir kas ją 
iškęs.— (Randasi biblijoje Psa. 
107:27 e. Joelis 2: t. e., 6 e., 11 
e.) Viešpats Jėzus išpranašavo 
apie tą patį laiką, kalbėdamas 
pasakė žmonės alps iš baimės to, 
kas užeina visam pasauliui. Ra
site Biblijoje Luko 21:26 e. Pla
čiau aiškindamas apie šiuos lai
kus Jėzus tarė: Nes tuomet bus 
didelis suspaudimas kokio būti 
nebuvo nuo pasaulio pradžios 
ikšiolei. :Pran. Dangielas 12 
Dar Dievas kviečia žmones tar
damas per savo pranašą: Grįž
kite pas mane ir būsite išgelbė
ti, net aš. Dievas, ir mano Sū
nus, nėra kito. Izajo 45:22 e. 
Dievo žodis tiesa.

Skelbia:

JAV-ėse praeitais metais 
viso labo buvo 40 lituanisti
nių mokyklų su 159 mokyto
jais ir 2,396 mokiniais. Iš 
to mokinių skaičiaus vien 
Illinois apygardoj buvo 
50%.

Vienos jų, kurioms prigi
jo lituanistinių klasių var
das, dirbo kasdien krašto 
mokyklos. Tokių buvo 4 su 
buvo tose parapijų mokyklo
se, kurių programose yra 
lietuvių kalba. Tokių buvo 
9 mokyklos su 22 mokyto
jais ir 931 mokiniu.

Kitos, kurios vadinasi šeš
tadieninėmis lituanistinėmis 
mokyklomis, dirbo tik šeš
tadieniais. Tokių buvo 26 su 
101 mokytojų ir 1,128 ma
loniais.

Didesnėse kolonijose vei
kė aukštesnės lituanistinės 
mokyklos. Toių buvo 4 su 
26 mokytojais ir 318 moki-

mūsų laisvame krašte, kad pensininkams įvedimą ir to- nials 
dabartinio imigracijos įsta- ,ul nrašp r'Ufrsėio 18 d. rinki- 
tymo nelankstumas būtų pa- muose paduoti balsą už jį 
keistas. visus, kurie nori, kad jų, pa-

Kandidatas M. Kennedy prastų žmonių, balsas būtų

laikyti taiką su gera pasi- chelsonas. Ir jis priminė dar-
ruošimu, kaip užtikrinti dar
bo saugumą dirbantiems, 
kokiu būdu parūpinti darbo 
bedarbiams per apmokymą 
žmonių naujų amatų ir per 
tinkamą paruošimą jaunimo. 

Svarbus klausimas yra,

bininkų kovas ir laimėjimus. 
Jų daug, bet dai4 reikės sun
kiai kovoti, kol darbo žmo
gus galės tinkama dalimi sa
vo darbo vaisiais naudotis. 
Jis ragino nenuleisti rankų. 

J. Sonda pasveikino Ke-
kad j renkamas ir skiriamas ,ei\io ^aitytojus ir palinkė- 
vietas patektų eeri žmonės, !° •1'en?s svelkatos ir sekmes 
kūne non tarnaut.. Mr. Ke- Dar kalbėjo R Namaksic. 
nnedy žada dėt. pastangas, j 1 A AndriuHo_
kad tinkami žmones užimtu ’ 'nis ir kandidatas į Mass. se-

„ ... . ... natorius adv. James J. Two-Savo kalbose kandidatas hį Rurj ,.emja sudarytas 
Ed*ar(t; “• Kennedy paliete lietuvi įomitetaa> Felikso 

Zaleskio vadovaujamas (Jis

atsakingas vietas.

kusio iš Bostono Lietuvos įmigracįjos klausimą ir ma- 
garbės konsulo adv. A. |
Shallnos vardu žodį taria 
jo žmona adv. Zuzana Shall. 
nienė, kuri trumpai priminė

no, kad įstatymas turėtų bū
ti pritaikintas šių dienų są-

.......... lygoms: kad išskirtos šeimos kayjis']au būdamas seime-
*• * ‘ j v ’ ‘ -1 pnes Kelias dienas mirusį • fialėtų susijungti, kad pabė- darbo žmonėms nau.

3 3r PU°S i Conn. statė Nepriklausomos į SS nV° priespaudos galėtų (}įrigUS Įstatymų sumanymus, 
y • y ri i rvi o f o UonriVo Ihisvihu atvykti ii gyventi socialinio gydymo

dalyvavo ir bankete). 
James Twohig pareiškė,

William Shimkus. 3308 l.inroln Ate. 
Cleveland 34. Ohio

Mes turime pasiskaitymui lapelių ir 
knygučių įvairaus turinio tikėjimo 
klausiniais. Parašykite mums laišką 
ar atvirutę, gausite nemokamai.

Parodoje budėjo ir sve-!tie'uvos.diPloma? Henl1ki! 
čius sutikinėjo Vida Mali.! Rab.navicų ist.k.ma. dir- 

i a- v x =x- busi anuo metu įvairiose Lie=sauskaite, Živile Gimbutaite
ir Neringa Railaitė iš Los 
Angeles, kuri šiuo metu Bos
tone svečiuojasi Gimbutų 
šeimoje.

X ▼

tuvos atstovybėse užsienyje.
Po ALTS Centro V-bos 

pirm. Vytauto Abraičio svei
kinimo, kalbėjo pagrindi-Į sako, kad jam arti širdies girdimas Mass. senate.

Jieskojimai
Ieškau Elzės Radzevičiūtės, kuri 

Prienuose turėjo siuvykla ir 1929 m.

Darbo dienos aukos
į nis kalbėtojas Lietuvos kon
sulas New Yorke V. Stašins
kas, kuris neilgoje, bet išsa-

Per Darbo dienos savait- mioje kalboje peržvelgė lie 
galį viso krašto keliuose žu- tuvių tautos nueitą kelią, 
vo 485 asmenys (pernai Po konsulo žodžio solistas 
461), iš jų Nauj. Anglijoj 18 Stasys Liepas, akomp. muz. 
(pernai 7); Mass. ir Maine Juliui Gaideliui, sudainavo 

ros mūsų visuomenės nuotai- po 6, Connecticut 3, New į tris dainas: J. Gaidelio Auš- 
kos. Savo atsilankymu i mū- Hampshire 2 ir Rhode Is- ta aušrelė, Naujalio Oi, ne

yra senų žmonių gydymo Banketo dalyviai jo kalbą 
klausimas. Jeigu jis bus iš- patydėjo smarkiais ploji- 
rinktas, jis rūpinsis, kad se- mais.
nų žmonių nemokamas gy
dymas būtų kongreso priim 
tas. Vien mūsų Mass. valsti- i 
joj yra 574,000 senų žmo
nių, kurie tokio Įstatymo lau
kia ir nesulaukia.

2-is

Vėluotis negerai

sų parengimą sustiprinsite land 1.

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; minkštai* apdarai*—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu; 
KELEIVIS

53$ E. Broadvray So. Boctoa 27,

.verk, motušėle ir Sasnausko 
į Jau slavai sukilo, o O. Ivaš- 
kienės jauniai pašoko Kubi
lą ir Rugučius, mažosios 
Baltušytė ir Adomavičiūtė 
padeklamavo, o Eglė ir Da
rius Subatkevičiukai ir pa
dainavo ir pašoko duetą: 
Šok, šok kazokėlį... Aš ne
šoksiu kazokėlio, o pašoksiu 
suktinėlį. Pabaigai 7 paaug-

Be to, Chicagoje veikė Pe
dagoginis Lituanistinis Ins- ffv»ŽU,vo1.l1 Anrentlną Ji yra kilusi xfx..x__ i • . -• , r. i i ’’ Kantaliskių kaimo, Sasnavos par„

Marijampolės apskr. Ją pačią arba 
apie ja ka žinančius prašau atsiliepti 
šiuo adresu:

Bronė Ramanauskaitė-Spūdienė 
8X-:{3 Elderts I.ane.
VVoodhaven 21, N. Y.

titutas, kuris turėjo 10 lek
torių ir 19 studentų. Nuo 
šių mokslo metų institutas 
vykdys ir neakivaizdinį dė
stymą, todėl instituto tei- i „elen Miliauskaitės <Mi-
kiamu mosiu galės pasinau- liauskas-Milės), po vyru pavardės ne- ! j„x* , i x* •• žinau. Jinai kadaise jryveno Brad-

Į dOti bet kame gyvenantieji <lock. Pa. Ji na! i ar kas ją žino pra
šomi parašyti šiuo adresu:

Auna Kulbok 
929 N. Kast 
Fenton. Mieh.

Tame pačiame Keleivyje
________ buvo paskelbta, kad dail.

Tais sumetimais ir platės- Bagdono paroda, tarp kitų
m atnass:

dy prašo balsuotojus paduo- n! 'paminėtą dieną 3:20 prie
ti už jį savo balsą.

G. Ivaška pasižymėjusių 
studentų konvencijoj

Gediminas Ivaška grįžo iš 
pasižymėjusių moksle ir iš-

tautininkų namų susirinko 
būrelis meno mėgėjų ir, pa
laukę apie 15 minučių, 
išsiskirstė, nes niekas nesi
teikė ateiti durų atidaryti.

Tarp kitų bostoniškių, bu
vo ir garbės konsulas A, O

studentai.
Į Žinoma, jei visi tėvai būtų 
susirūpinę savo vaikuose 
kuo giliau lietuvybės ugnelę 
įžiebti, lituanistinių mokyk
lų ir jų mokinių skaičius bū
tų didesnis.

Reikia linkėti, kad šiems 
mokslo metams prasidėjus 
kuo didesnis skaičius mo
kinių lankytų lietuviškas 
mokyklas, kur jos yra, o kur 
nėra, kad jos būtų įsteigtos 
ir lietuvių vaikai galėtų jas 
lankyti.

IEŠKAU GIMINIU

Pailsi au savo dėdės, motinos bro
lio, Mykolo Bistrais. Jis su žmona 
Elena ir penkiais vaikais (Elena, 
Pranciška, Antanas, Mykolas ir Ele
onora) kadaise sryveno Illinois ang
lių kasyklų rajone, paskui persikėlė 
i farm:, prie Chicapos, Cook CaS 
Kolzl. III l Box 1115), o paskui išsikė
lė j Chicapos miestą, liet adreso ne
atsimenu. Mano dėdė ir dėdienė, ar 
jų vaikai, arba kas juos žino, prašo
mi parašyti man šiuo adresu:

Wladislaw Kanderz
Krakow 2.X, os. Willowe 3/11
Poland.
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LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Vedybos
lės pašoko Sadutę. Tuo iškil- radimais studentų konven- gkapna su fmOna ir iš New
mingas aktas ir baigtas 

Toliau sekė kavutė ir
bendri pašnekesiai.

Tenka nusistebėti ir ap
gailestauti, kad programos 
metu salėje vis dar atsiran
da pypkorių, ir tai iš akade
miniai lavintų. Šį negražų 
įprotį reikėtų kuo greičiau
siai išveisti.

cijos Chicagoje.
Jis Bostono universitete

studijuoja a e r o n autiką, 
prieš kelerius metus, dar 
aukštesniąją mokyklą lan
kydamas, jis buvo pasidir
bęs gana didelį sklandytuvą, 
kurį paleidęs daug ką nuste
bino. Dabar jis mėgina jau 
tikrą lėktuvą pasidirbti.

Jersey atvažiavęs Jonas 
Švedas.

Ateityje panašių parodų • 
ar pramogų rengėjai turėėtų J 
daugiau dėmesio kreipti į 
punktualumą.

B. U.

Išvyko K. Mockų*

Gražų Lietuvos žemėlapį 

galite gauti Keleivio įstaigoj 

iuž 50 centų.

Noriu susipažinti su apie 40 metų 
amžiaus vyru vedybų tikslu. Esu 
vieniša. Atsakysiu į rimtus laiškus tik 
Amerkoie gyvenantiems. Daugiau ži
nių laišku. Prašom rašyti:

Miss Jennie Yudres 
591 William Avė.
Brooklyn 7, N. Y. (38

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
•Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai Metų
• Draugiįome įstatų ar blanks 

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

"KELEIVIS*
E. Braa4way, So. Boston 27, M**s»

Kazys Mockus, praeitus 
metus dirbęs vienoj aukštes-1 
niojoj mokykloj New Yorko! 
valstybėje, nuo šių mokslo 
metų gavo lotynų ir vokie
čių kalbų mokytojo vietą 
Northborough, Mass., aukš
tesniojoj mokykloj.

Atostogas jis praleido 
Bostone, bet ilsėtis neturėjo 
kada, nes universitete gilino 
savo vokiečių kalbos žinias.

J. Sonda New Yorke

Praeitą šeštadienį J. Son- 
I da, Keleivio redaktorius, da
lyvavo Lietuvių Socialdemo- 

i kratų Sąjungos centro komi
teto posėdy New York*.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam darnai, aucMJa 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe Ir remia ko 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GTVYBtS APDRAUDA IK! flO.OOO-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 110,000 deMmOal 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atal*
čiaL

SLA-SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda paialpo* iki S82S t mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPKA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* ftl 
gilios seoatvūs.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdrauda* galite gau 
tl SLA kuopuoee, kurio* yra visose žymesnėse lietuvių ko> 
lonijoee tr SLA Centru Rąžykite tokiu adresu:

LTTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
_307 Waat 30th Street, New York 1, N. Y.

I I
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Vietines žinios
IŠ
DIDŽIAUSIA DRAUGIJA PAGERBS SENUS NARIUS

IŠRINKITE EDWARD KENNEDY
JAV SENATORIUM

Buvo sunegalavusi 
S. Stelmolcienė

Skolastika Stelmokienė 
praeitą savaitę kelias dienas 
gavo pagulėti ligoninėj, bet 
jau sugrįžo namo. Linkime 
jai greit visai pasveikti.

NECCHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

Nebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ado, išsiuvinėja, dirba monogramas, 
dirba žirkavones ir t. t., ir t. t. 
Originale su penkių metų garantija 
$25 Už viską—galima mokėti po $1.25 

per savaitę
HA 6-3900

Didžiausia Bostono lietu- Kunsevich, Joseph Lekys, 
vių draugija yra So. Bostono YValter Lepeška, Paul Likas,
Lietuvių Piliečių Draugija, Walter Lissell, John Lukas, 
nes ji turi apie 16 šimtų na- Joseph Lucas, Felix Lūšis, 
rių ir per $300,000 turto. Ji Joseph P. Markelonis, Lon- 
ir viena iš seniausių vietos gin J. Masilionis, Bolis Ma- 
lietuvių draugijų, nes Įsteig- siulis, Paul J. Masiulis, A- 
ta 1899 m. spalio 3 d. Jos dam Mitchell, Vladas Mar- 
pirmininku šiuo metu yra cinkus, Augustas Mizaras,
Edmundas Ketvirtis. Adolph J. Namaksy, Kath-

Šį sekmadieni, rugsėjo 16 ryn A. Namaksy, Stanley 
d., savo namų didžiojoj sa- Naudžiūnas, A. J. Navickas, 
lėj draugija rengia didelį po- Alildred Navickas, Albin P. 
kyli savo seniems nariams Neviera, Michael Niek, John 
pagerbti. Pokylio ruošimo M. Owirka, Anna V. Palby, 
darbams vadovauja adv. Bronis J. Pechulis, John Pe_
Anthony Young, jo meninę chulis, Joseph Peshino, John 
programų organizuoti paves. Peszkus, Joseph Petchell, 
ta Onai Ivaškienei. Ją atliks Charles Petraitis, Christo- 
solistas Stasys Liepas, a- pher Petrauskas, John Paul 
komi>. komp. Julius Gaidelis Petronis, Anthony Petro- 
ir Onos Ivaškienės tautinių vich, Stanley G. Petrulis, 
šokių šokėjai. Magdalena Pilibaitis, Char-

Rengėjai ragina iš anksto les Plevick, Charles Prota- 
įsigyti bilietus, nes gali pri- pas, Peter S. Remeika, Anta- 
trūkti vietos. Bilieto kaina nas Rimkus, Benjamin Rup- 
$3. Pradžia 5 vai. vakaro, lis, Clement Sabet, Joseph J

Kaip minėta, pokyly bus J. Sage, Juozas Sakatauskas, 
pagerbti ilgamečiai nariai, Vincent Shirko, Suzanna 
būtent—išbuvę draugijoj ne Shukis, Kastantas Šidlaus- 
mažiau kaip 25 metus. To- kas, Antanas Sinkevičius,
kių šiuo metu yra 147 gyvų Bronis Skerston, YVilliam J. edWARD KENNEDY prašo Jūsų balso todėl, kad nori tarnauti Massachusetts.
ir 34 mirusių. Gyvieji yra Skudris, Mikas Stanavičius,! .................... .
šie: Stanley Stanco, Leon J. Sta.i E. M. Kennedy dės pastangas, kad imigracijos įstatymas būtų pakeistas, kad šeimos ga-

Peter Akunevičius, Anta- siulis, Victor J. Stiklor, i lėtų susijungti ir žmonės pabėgę nuo priespaudos, galėtų gauti progos gyventi laisvėje.
nas J. Alekna. Joseph A. A- John Stonis, John P. Straus,j M Kenned, rem, žymiai padidint, federalinę pagalbą švietimui, kad ramų jauni- 
lukonis, Simon Alukoms, George C. Stukas, Helenj ..Wxlliam A. Amsie, William! Stukas, Joseph A. Svagdys, j progo. pameta, nukalą,, mokslą kolegose .r un.ver.tteh.ora.

MOTERIS PRIE PLSIALIN VALIDO

Reikalinga moteris prie slaugymo 
pusiau invalido. Yra vieta gyventi. 
Kambarys ir maistas. Alga. City 
Po.nt srityje. Skambinti WE 5-0468 
atba VI 3-7310.

I AM OMOJ AM AS KAMBARYS

Pigiai išnuomoju dideli kambar) 
I vienam žmogui. Galima naudotis vir
tuve. Geroje vietoje, netoli pajūrio. 
Gera proga sąžiningam ir atsakin
gam žmogui. Kreiptis rytais iki 9 vai. 
ryto:

158 T“ St. lst. floor.
So. Boston, Mass.
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Vieiv Real t y C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Brunius M1KONIS 
L1CENSED BltOKERS

.Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau- 

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

1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Office A V 8-4144
Res. A V 8-4144 ir CO 5-8811

PARDUODAMAS NAMAS

Franklin Park, Jamaica Plain pusė
je 3 x 4 ir 4 kambarių, dabar naudo
damas kaip 7x4 kamb., 3 porėiai. a- 
•iuminijaus langai, karšto oro alie
jaus šildymas, įvažiavimas. 4860 ketv. 
pėdų plotas. Kaina $6,500. Kreiptis 
telefonu HI 5 6773.

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

Strand Cafe Corp.
3<4 W. Broadway, So. Boston, Maas.

DOVANOS I LIETUVĄ

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

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 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

I

V. Anesta, Paul A. Apshega, Peter Tamošiūnas, James J. 
Stanley Arlauskas, James Tarutis, Vincas J. Tautvai- 
Augun, Jonas Auškelis, Wal.; ša, John Trainey, Christo- 
ter A. Balutis, Alexander P. Į pher Trainowicz, John P. 
Bemat, Michael J. Bizokas, Tuinila, Jadvyga Tumavicie.
George Brewer, John Bru- 
chas, Stanislaus K. Bud u i
tis, Bernice Chuberkis, Ste- 
phen J. Contons, Joseph Cy- 
ras, Anthony P. Davulis, 
Stephen Dillis, George Gra- 
gašius, Adam W. Druzdis,

E. M. Kennedy veiks, kad senų žmonių gydymas per socialinį draudimą būtų įvestas, 
kad seni žmonės turėtų tinkamą gydymą ir garbingose sąlygose.

•Juozas Lola, Stoughton, Mass.
Peter Maksvytis

Carpenter A Builder
925 E. Fourth St,

So. “ ur. j.
(Seymour)

Lietuvis Gydvtojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway.
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki t ir 6 iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir Ūkis:
287 Conrord Kd.. Billerira. Mass.

TEL. MO 3-2948

nila, Juozas Lekys ir dr. • Renkasi Kultūros Klubas Pagerbs McCormackus
Paul Jakmauth—po 51 m., -------- ---------
Jonas Peškus ir adv. Wil- Bostono Lietuvių Kultūros Specialus komitetas šį ant- 
liam Houard— po 49 m., Klubo pirmasis mėnesinis radienį, rugsėjo 11 d., 8 vai. 

.. Mykolas Venys—48 m., Leo- susirinkimas bus šeštadieni, vak §o Bostono L. Piliečių
ilkonis. Florijo- nas Stasiulis ir Jonas Ka»- rugsėjo 22 d. 7.30 \a.. \ak. pr_jog gilėje rengia genera- 
iHc Tnonii v o mauskas—po 4i m. ir t.t ^prastoje vietoje—Tarptau-Jhs Joseph ha-, r_______ ‘f. 1f,0 limo prokuroro, kandidato

ne, Charles Urbon, Povilas 
Vadluga, John Venis, Myko
las J. Venis, John YValler, 
John Wamas, Viktorija 
Washwell, A. P. Wilkins, 
Mathevc \\
nas P. Yanulis

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

Telefonas AN 8-3630

Anthony P. Durnas, Peter siūnas, Paul Yonkers, adv. j
A. Durnas, Jacob P. Eiduk, 
Martha Eiduk, Joseph Gene- 
wich, Juozas Guze vičius, 
Frank Gerulskis, John Gli- 
neckis, Alphonse V. Grabol, 
Felicija Grandelytė, Titus

Anthony J. Young, John iKaiP1auk,ėjama# pavergtos 
Yurgal, Kazys Yuška, John j Lietuvos jaunimas
A. Yu oskus, Felix A. Zales-i . . .......... .. . , . ..
kas, .Juozas A. Žardeskas, Apie tai sj šeštadieni, mg-; Vokietijos.
Antanas J. Žardeskas, And.,s^° d-» ~ val. \ akai o So. j 
reu- žarkaiKtkss Paul = Bostono Lietuvių Piliečių 

P. Grevis, Joseph Gricius, men, Silvester’ Zavack^l3-čio aukšto salė- 
John J. Grigalus, Stenley K. Leo M. Ziminsky, Paul žiro- i^e kalbės atvykęs iš Euiopos 
G rigana vičius, Alex Gru- lis, Frank Zokas, Rokus Žu-, ’ ,a?
binskas, William F. J. Ho- kevičius, I. James Zyntell. i Paskaitininkų iš Euiopos. 
ward, dr. Paul J. Jakmauh, Iš jų nariais išbuvusių 25 jsu'^u^iarne nedažnai, todėl j 
John P. Jakštas, Marcella metus yra 16, o ilgiau kaip , pasmaudokiine reta pi oga ir ę 
Jakštas, Peter Jakubėras, 25 metus—131. pasiklausykime, kas vyksta j
Steponas Janeliūnas, Peter Seniausias amžiumi ir il-
Jarvis, Anthony Kapochy, giausiai išbuvęs nariu yra 
L. Kas, Frank Keblinskas, Kazys Pratapas. Jis jau arti- 
Anthony Kirtiklis, John Kli- naši prie 100 metų, iš kurių 
mas, Bronis Kontrim, adv. draugijoj išbuvo 57. Po jo 
Helen J. Kovai, John Ko- seka Bronius Kontrimas, iš
veli, George Kropas, Joseph buvęs 53 metus, Jonas Tui-

anapus geležinės uždangos 
—ateikime į paskaitą.

V. Vasyliūno vargonų 
koncertas

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West RROADW'AY. So. Boston 27, Mass.. Tel. AN 8.8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maisfas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 18 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmol a siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mftsu įstaisroje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘“SinRer” mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logą.

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

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. 
Galima siųsti iki 14 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai teina dėžėje, ku
rios dydis vra 14“ y 13” x 20” coliu. Oro paštu gal’ma sinsti iki 22 svarų.

IŠTAIGA I.IFTUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SU NTtlAI ĮSITIKINO. KAD MCSU IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su 1NTUR1STO įgaliojimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo 
9 vai ryto iki 7 vai. vak. ir • e iadieniai« nuo * vai. r> to iki 2 vai. popiet..

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

tiniame Institute, 190 Beac- 
on Street. 1 senatorius Eduardo Mc-

Paskaitą skaitys dr. Jonas Cormack ir jo žmonos pa- 
Grinius, neseniai atvykęs iš gerbimą. Meninę dalį atlie

ka solistas Stasys Liepas,
akomp. komp. Julius Gaide
lis, Onos Ivaškienės vado-

Stasys Grigaravičius ii vaujami tautinių šokių šokė- 
Kastantas Šidlauskas ilgus jai ir solistė Anne Flaherty, 
metus turėtą restoraną par- kuriai akompanuos Therese 
davė airiui. Thoresen.

Pardavė Third St. Cafe

GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

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

Free Entimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Da broliai lietuviai 
•Charles Ir Peter Kislauskai, 
{Garantuojame gerą darbą

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

Šį šeštadienį, rugsėjo 15 
d. 8:30 vai. vak. Methuan 
Memorial Hali bus Vytenio 
Marijos Vasyliūno vargonų 
muzikos koncertas. Progra
moje: Dietrich Bu.vtenhude 
—Toccata und Fuge F-Dur, 
Cesar Franck—Priere,, Jo-, 
han Sebastian Bach—Prae- i 
ludium und Fuge E-Moll, 
Leo Sowerby— Symphony 
in G-Major.

Visi kviečiami atsilanky- 
ti jauno, bet sparčiai pir
myn žengiančio muziko pa
siklausyti.

Grįžo dr. S. Jasaitis

I pilną įrengimą 
ĮEINA: NACIONALINIAI (.AR
SI J. M. KROSNIS SI TERMO

STATU • MASTER REI. \Y
• HI-LIMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SI JUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALI EI AUS 
TANKAS IR • DARBAS Už

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

Aukšto Spaudimo

$269.

> I
Apsidrausk į 

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

BRONIS KONTRIM
Jaatie* ot thePeaee—Conatable 

598 E. Broadrray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A, J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Daktaras Stasys Jasaitis 
su šeima grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Cape Cod’e.

Linkėjimai ii Kalifornijos

Mūsų bičiulis B. Simona- 
vičius iš Providence, R. I., 
atsiuntė linkėjimų iš Kali
fornijos, kur jis nuvyko sa
vo giminių aplankyti.

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL C0.
45 Dorset St., Dorchester, Mass.

GEneva d-1204

11 The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistu — eikit į lietuvišką vaistinę 

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyros šventadienius ir sekm.

Dažau ir Taisau

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau^ 

: viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.

Charles J. Kay
LIETUVIS

PliuMnr—Ueating—Ga»—Oil 
1 Gsm šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 
12 MT. VERNON STREETĮ
DORCHESTER 25, MASS.mRRBH

Flood Square 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




