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Amerika Rengiasi Nutraukti 
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Ženevoje Rytų ir Vakarų Kongresas Svarsto 
valstybių mokslininkai ais-! Pasų Įstatymą
kinasi, kaip geriausiai būtų * 9
sekti atominius sprogdini- vyriausybė prašo kong- 
mus bet nei Amenka, nei j jstaty.
Anglija dar nėra passakiu- m^ ic kelionei j už. 
sios ar jos sutiks atasakyb išSavimą. Aukščiau-
nuo tų ginklų bandymų. T, ^mas nusprendė, kad 
klausimų spręs velesnesde- vaIstybės departamentas ne
lytos su rusais. ii atsajęytj piliečiams pa-

Bet neoficialiai Amenka į jei jie nori kti j 
jau yra pasiruosusi atsisa- o vyriausybė mano,
kyti nuo atominių ginklų jai tur8tų bati duoda- 
bandymų. Dabar vykdomi ma teisž kai kuriems 
Įvairių ginklų bandymai Pa- airas pasų neduoti. Jei kon- 
ęifįko salose gali būti pas- gpesas išleis naujų įstatymų, 
kutuliai. Kaip rusai, baigę ^ai aukščiausio teisino spren- 
įvainus bandymus, neseniai dimas nebeturės reikšmės, 
paskelbė, kad jie atsisako nes teismas nusprendė, kad 
nuo tolLm^nm atominių valstyb^ departamentas no- 
ginklų bandymų, taip gali ggjj paSų davimą ar neda- 
padaryti ir Amenka, nors yįmą tvarkyti savo nuožiū- 
bus dedamos pastangos su- jr taisyklėmis, bet tam 
sitarti su rusam, kad ata- reikalingas kongreso išleis- 
sakymas nuo atominių ban- įstatymas.
dymų būtų sutartas ir pas- y_____________
kuikontooihKijanum Darbo įstatymas

Pacifike bandomi įvairus 9 n
naujausi ginklai. Amerika NepatUlKO BOSOms
deda pastangas ištobulinti el -------- . .
gynimosi ginklus, nedideles Amenkos. pramonininkų 
atomines bombas, kuriomis sąjunga ir viso krašto pre- 
galima būtų gintis nuo prie- pasisakė pneš
šo lėktuvų ir reketų. Kadan- senato priimtą darbo įstaty- 
gi bombos sprogtų mūsų kuns siekia užtikrinti 
krašte, tai svarbu, kad jos daugiau demokratijos unijų 

■ nariams ir pašalinti uniji
nių bosų neribotą šeiminin
kavimą unijose. Darbdavių 
organizacijos sako, kad įsta
tymas yra perdaug švelnus 
ir turėtų būti daug griež
čiau surašytas.

Atstovų rūmai to įstaty
mo dar nepradėjo svarsty
ti. Darbdaviai siūlo įstaty
mo svarstymą atidėti sekan
čiam kongresui ir tikisi, kad 
naujas kongresas priims 
griežtesnj įstatymą. Sena
tas įstatymą priėmė 88 bal
sais prieš 1.

SUGRĮŽO 18 KUBOS SUKILftLIU NELAISVAS

Admirolas R. B. Ellis (dešinėj) sveikina pirmuosius 3 vyrus, kuriuos paleido Kubos 
sukilėliai. Iš kairės į dešinę: Wiiiiam H. Koster (Akron, Ohio), Edward Canon (Ka
nada) ir Henry Salntonson (Portland, Okujon). Sukilėliai buvo pasavę 47 amerikie
čių ir kelis kanadiečius. Amerikiečių tarpe yra kelios dešimtys jūrininkų. Apie de
šimtį žmonių Kubos maištininkai jau paleido, o kitus žada greit paleisti. Kodėl jie 
grobstė amerikiečius, sukiniai patys nesi tiškino, bet spėjama, kad jie norėjo pade
monstruoti savo įtakų Kuboje ir protestuoti prieš Amerikos tariamai duodamų pa
galbų Kubos diktatoriui Batistai.

Irake Generolai Nuvertč 
Karaliaus Feisalo Valdžią

Dar Vienas Diktatoriaus Nasaerio Laimėjimas; Jordani
jos Karalius Dieną Priei Tai Gyrėsi Susekąs Są

mokslų Jį Nuversti; Irakas, Stipriausioji Arabų 
Valstybė Po Egipto, Nusigręžia Nuo Va

karų; Lebanono Likimas Svarstyklėse.
Šį pirmadienį kariškių są- mos “Bagdado sutarties”, 

mokslas Irake nuvertė ka- kuri jungė Iraną, Iraką, An-

Goldfine Liudijimas 
Darosi Audringas

Vengrai Piketuoja Prezidentas Lankėsi 
" * ‘ ’ 1 Ir Tarėsi KanadojAmbasadą

būtų “švarios” ir nekenks
mingos civiliams žmonėms. 
Šių' metų bandymai parodė, 
kad tokie atominiai gyni
mosi ginklai yra visai prak* 
tiški.

Vengrų Komunistai 
Naikina Priešus

Iš Vengrijos praneša, kad 
ten kas savaitę teisiama po 
100 ir daugiau “kontrevo- 
liucionierių”, kurie 1956 
metais dalyvavo tautos su
kilime prieš rusų okupaciją. 
Jungtinių Tautų komisija, 
kuri aiškino Vengrijos suki
limą, sako, kad ji gauna 
žinių apie vis naujus ir nau
jus nuteisimus. Kai kurie 
nuteisti žmonės teisiami iš 
naujo ir valdžia reikalauja 
mirties bausmės žmonėms, 
kurie seniau buvo nuteisti 
ilgiems metams kalėti. Pa
gal J.T. komisijos praneši
mą dabartiniu laiku Veng
rijos komunistų “aukščiau
siame teisme” yra iškelta 
105 bylos už ’ dalyvavimą 
1956 metų rudens sukilime.

Atlyginimas Už Sueco
Kanalą Sutartas

Egiptas ir Sueco Kanalo 
bendrovė galutinai susitarė, 
kad už nusavintą Sueco ka
nalą jo buvę savininkai 
gaus $64,8000,000 atlygini
mo. Pinigai bus sumokėti, 
iki 1964 m.

HERBERT HOOVER

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower savo atstovu į tarp
tautinės parodos Briusely! 
surengtas "Amerikos die
nų" iškilmes paprašė nu
vykti buvusį prez. Hooverį, 
kuriam belgų vyriausybė 
liepos 5 d. surengė dideles

• iškilmes. ______ -

Bostono milionierius Ber- 
nard Goldfine liudijo atsto
vų rūmų komisijoj visą per
eitą savaitę ir dar turės liu
dyti šią savaitę. Apklausi
nėjimas parodė, kad Gold
fine ne tiktai apmokėjo 
viešbučio išlaidas S. Adams 
apie 3,000 dolerių, bet “už
fundijo” viešbutį trims N. 
Anglijos senatoriams repub
likonams — Styles Bridges 
ir Cotton iš N. Hampshire 
ir šen. Payne iš Maine. Už 
senatorių viešbučius Gold
fine sumokėjo $1,196 ir 
juos nurašė, kaip biznio iš
laidas ...

Daugiausiai nesusipratimų 
Goldfine liudijime kėlė 
klausimas, kodėl Goldfine 
firmos laikė pas save $776,- 
000 “certifikuotų čekių” ir 
jų neįkasavo, Goldfine sa
kė, kad tas klausimas ne
apeina kongreso tyrinėtojus 
ir neturi nieko bendra su 
tyrinėjimų reikalu, bet ko
misijos nariai mano kitaip 
ir įsakė Goldfine’ui prista
tyti savo kompanijų kny
gas, kuriose tyrinėtojai ieš
kos atsakymo į “certifikuo
tų čekių” mįslę.

Goldfine apie kongreso 
tyrinėtojus sakė, kad jie 
nori kišti savo nosį ir šni
pinėti, kas jiems nepridera 
daryti, o tyrinėtojai mano. 
reikalą perduoti justicijos 
departamentui, kad jam iš
keltų bylą už kongreso pa; 
niekinimą.

ALŽYRAS FEDERALINĖJ
PRANCŪZUOS REDOJ

Prancūzijos ministerių 
pirmininkas gen. de Gaulle 
prieš liepos 14 d. pasakytoj 
kalboj iškėlė mintį, kad Al- 
žyrui teks rinktinė vieta 
naujoje, dabar ruošiamoje 
federalinėj Prancūzijos san
tvarkoje.

Vengrų pabėgėliai New 
Yorke sekmadienį liepos 13 
d. pradėjo pikietuoti Sovie- 
tų Rusijos ambasadą prie 

Į Jungtinių Tautų ir tęs pikie- 
.tavimą visą savaitę. Mask
va neseniai “grasino”, kad 
jeigu New Yorko policija 
neišvaikys pikietų, tai So
vietų Rusija gal trauksis 

‘net iš Jungtinių Tautų or
ganizacijos. Vengrai pabė
gėliai mano, kad Jungtinių 
Tautų organizacijai būtų 
tik sveika, jei Sovietų Ru
sija iš jos pasitrauktų ir to
dėl tęs pikietus ilgesnį laiką, 
ikad Maskva turėtų “pro
gos” iš J.T. trauktis. Bet ar 
rusai trauksis?

i Vengrų pabėgėliai p:kie- 
tuoja Sovietų ambasadą dėl 
atsinaujinusio teroro Veng
rijoj, už kurį politiniai pa
bėgėliai kaltina Maskvą.

Pikietus policija griežtai 
prižiūri, bet jų nedraudžia.

PIRMĄ KARTĄ

Jungtinių Amerikon Vals
tybių ambasadorius Llew- 
ellvn Tbomųaon Maskvoj 
neseniai gavo leidimų pir
mų kartų kalbėli Maskvon 
televizijos

Piezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą savaitę tris 
dienas lankėsi Kanados so
stinėj Ottawoj ir ten tarėsi 
su Kanados vadais dėl įvai
rių klausimų. Su preziden
tu buvo ir valstybės sekre
torius John Foster Dulles.

Prezidentas lankėsi kai
myninėj Kanadoj, kad išsi
aiškintų kai kuriuos nesusi
pratimus. Kanada skundžia
si, kad Amerika “gadina 
rinką” Kanados kviečiams 
parduodama kviečius žeme
snėmis kainomis, negu juos 
galima pagaminti. Be to, 
Kanada yra nepatenkinta, 
kad Amerika suvaržė kai 
kurių prekių ir žaliavų įga- 
benimą į Ameriką. Ameri
ka yra įdėjusi daug bilionų 
dolerių į įvairias Kanados 
bendroves ir Kanada norė
tų, kad tų bendrovių ūkio 
politika priklausytų tiktai 
nuo Kanados, o ne nuo A- 
merikos bendrosios politi
kos kompanijų, kurios duo
da pinigus savo skyriams 
Kanadoje.

Visais klausimais išsiaiš
kinimas buvo atviras, bet 
kiek nesusipratimai pašalin
ti, dar per anksti spėti. Nu
tarta visus nesusipratimus, 
kaip ir bendruosius gynimo 
klausimus, spręsti bendroj iš 
aukštų pareigūnų sudarytoj 
komisijoj.

Praeitą savaitę Floridos 
bandomame lauke iššauta 
viena raketa nulėkė 6,000 
mylių. Raketos “nosyje” bu
vo pelė, bet raketa nukrito 
į jūrą ir nepavyko jos “no
sies” išgelbėti, todėl nežino
ma, ar pelė atliko tą kelio
nę gyva, ar gal žuvo.

Raketa iškilo į aukštį 600 
mylių ir sakoma, kad tai 
yra geriausiai pasisekęs 
bandymas numesti raketą 
virs 5,000 mylių.

raliaus Feisalo valdžią. Val
džią pasigrobė sąmokslinin
kai karininkai priešakyje 
su generolu Abdel Kerim 
EI Kassem. Karalius paša
lintas nuo sosto ir Irakas 
paskelbtas respublika. Pir
masis naujosios valdžios žy
gis buvo pripažinimas Jung
tinės Arabų Respublikos 
(Egipto ir Sirijos).

Irako perversmas neabe
jojamai yra diktatoriaus;
Nasserio- propagandos ir 
kurstymo rezultatas. Dieną 
prieš tai karininkų- dalis 
bandė nuversti ir Jordani
jos karalių, bet ten perver
smas nepasisekė ir apie 60
karininkų buvo suimta ir vyriausybei versti. Lebano 
padėta į kalėjimą. Bet per- Ino “sukilėlius” netiesiogi- 
versmas Irake pasisekė ir niai parėmė ir 'Jungtinių 
dar neaišku tebėra, kas at- Tautų generalinis sėkreto- 
sitiks Jordanijoj, kuri bu- rius Hammarskjold, kurio 
vo susijungusi su Iraku į paskirti., “stebėtojai” Leba- 
vieną “arabų uniją”. none nemafe4 ir* nenorėjo 

Iš Irako daugiau žinių matyti iš svetur atvykusių 
nėra, nes perversmininkai ir iš svetur apginkluotų “su- 
įvedė griežtą cenzūrą ir kilėlių” Lebanono teritori- 
praleidžia tik sau patinka- joje.
mas žinias. Žinios apie įvy-Į Vėliausiomis žiniomis per- 
kius Irake ateina iš Damas- versmininkai Irake nušovė 
ko (Sirijos), Kairo (Egip- ministerių pirmininką Nuri 
to) ir Bagdado (Irako) ra- Said, o karaliaus dėdę prin-

gliją, Turkiją ir Pakistaną. 
Liepos 14-tą d. Istambule, 
Turkijoje turėjo j>osė- 
džiauti Bagdado sutarties 
magometoniškų kraštų vy
riausybės (Turkija, Iranas, 
Irakas ir Pakistanas). Jos 
turėjo aptarti klausimą, 
kaip padėti Lebanonui gin
tis nuo Nasserio “sukilėlių”. 
Perversmas Irake visus tuos 
planus paverčia niekais. Le
banono padėtis dabar pasi
darė dar sunkesnė, nes “su
kilėliai” tame krašte gaus 
ne tik naujo įkvėpimo iš 
Irako įvykių, bet neabejoja
mai gaus papildomų ginklų 
ir “sukilėlių” teisėtai šalies

dijo stočių.
Jei perversmininkai Irake 

įsistiprins ir susijungs su 
Egiptu ir Sirija, Nasseris 
bus padaręs dar vieną dide
lį žingsnį į visų arabų su
vienijimą po savo vadovy
be. Irakas yra turtinga a- 
liejumi šalis. Ji kasmet iš 
aliejaus šaltinių gauna pa
jamų apie 300 milionų do- 

i lerių. Irakas turi moderniš
ką armiją ir po Egipto yra 

i stipriausioji arabų valsty
bė.

Irakas buvo vienintelė a- 
rabų valstybė, kuri buvo 
prisidėjusi prie taip vadina-

DOSNUS MILIONIERIUS

Taip atrodo "dosnus’ 
tono milionierius Bernard 
Goldfine, apie karį dabar 
Jcalba visa Amerika. Jis 
rodo Shmnoan Adams jam 
dovanotą laikrodį.

cą Ad Abdul Ilah "įniršusį 
minia sudraskė į gabalus ir 
tuos gabalus sudegino”. 
Kas atsitiko su karalių Fei- 
salu, dar žinių nėra, į Tur
kiją jis neatvyko, kaip bu
vo žadėjęs. Taip pat ir iš 
Jordanijos dar nėra dau
giau žinių, ar ten Vakarams 
prielankus režimas išsilaikė 
ar ne.

Lebanone Irako pervers
mas sukėlė didžiausią 
džiaugsmą “sukilėlių” eilė
se, kurie jaučiasi tikri lai
mėti.

Siaurinė Korėja 
Stato Ultimatumą

Šiaurinės Korėjos atsto
vai “paliaubų komisijoje” 
liepos 14 d. iškėlė reikala
vimą, kad Amerika tuoj pat 
ištrauktų visą savo kariuo
menę iš pietinės Korėjos ir 
taip pat ištrauktų iš ten vi
sus atominius ginklus. Jei 
tas reikalavimas nebus j>a- 
tenkintas, tai šiaurinės Ko
rėjos lėlės grasino suversti 
ant Jungtinių Tautų organi
zacijos visą atsakomybę už 
įvykius, kurie seks.

Tokį ultimatumą patiekė 
generolas Kang Sang, o A- 
merikos generolas A. T. 
Wilson tą ultimatumą ir ki
tus š. Karejos atstovo prie
kaištus vietoje atmetė.

Paliaubų komisijos pasi
tarimai Korėjoje daromi 
karts nuo karto ir komunis
tai vis kuo nors skundžiasi.
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Pasitikėjimas ir kontrolė
Ženevoje vyksta Vakarų ir Rytų mokslininkų pasita

rimai, kaip ir kokiomis priemonėmis geriausiai būtų sek
ti atominius sprogdinimus. Sutarus geriausias būdus, vy
riausybės galėtų tartis apie atominių ginklų bandymų už
draudimų ir galėtų pasinaudoti mokslininkų pasiūlytomis 
priemonėmis sprogdinimus kontroliuoti.

Tai yra pirmas bandymas “nusiginklavimo klausimų” 
spręsti praktiškai, be propagandos ir be smėlio barstymo 
j akis. Jau 12 metų tuo klausimu kalbama ir derimasi ir 
reikalas nepajudėjo iš vietos. Mokslininkų pasitarimai 
Ženevoje yra šiokia tokia praktiška pradžia spręsti ar 
bent pradėti spręsti klausimų be propagandos. Bet ar iš 
to bandymo išeis kas? Atrodo, kad ne.

Nusiginklavimas, ar ginklavimosi aprėžimas yra vi
siškai neįmanomas be kontrolės. Aklai pasitikėti Mas
kvos diktatorių žodžiu, būtų beprotybė, o rusai gal ma
no, kad ir jie negali aklai pasitikėti Vakarų valstybių va
dams. Bet kokį susitarimų dėl ginklavimosi aprėžimo, dėl 
sulaikymo atominių ginklų bandymų ir dėl išvengimo 
užpuolimo iš pasalų turi lydėti aiškus ir griežtai vykdo
mas susitarimas dėl kontrolės, kad niekam nebūtų net 
pagundos padarytus susitarimus laužyti. Tas, rodos, yra 
savaime suprantamas dalykas ir visiems aiškus.

Savaime suprantamas dalykas betgi nėra taip jau 
visiems suprantams. To reikalo nenori suprasti ir “nesu
pranta” Maskvos valdovai. N. Chruščiovas liepos 12 d. 
kalbėjo tarp kitų ir nusiginklavimo klausimu ir viskų ap
vertė aukštyn kojomis. Jis išaiškino, kad kontrolė be 
pasitikėjimo tarp valstybių būtų tik šnipinėjimas. Ta
tai reiškia, kad pirma negu galima įvesti kontrolę (dėl 
ginklų gamybos, jų bandymų, ir dėl puolimo iš pasalų 
išvengimo) reikia tarp valstybių tikro pasitikėjimo. Kai 
bus pasitikėjimas, tada Chruščiovas žada kitoms valsty
bėms ir savo dūšių atverti, o be pasitikėjimo, tai kontro
lės agentai bus tik šnipai . . . Taip vienu diktatorius nuo
sprendžiu “nusiginklavimo reikalas” paverčiamas į nie
kų, nes toks valstybės vyras Vakaruose dar negimė, kuris 
Chruščiovui ir jo klikai pasitikėtų “ant žodžio.”

Tai ko verti dabar yra mokslininkų pasitarimai Že
nevoje? Atrodo, kad ir jie bus tik tuščias burnos aušini
mas, nes tušti susitarimai, be aiškios ir griežtai vykdomos 
kontrolės “pasitikėjimo” negali pagimdyti, o todėl, pagal 
Chruščiovų ir kontrolės negali būti.

Tą pačia proga Sovietijos valdovas priminė, kad jis 
vis dar nori “viršūnių” pasimatymo, bet jis sako, kad ge
riau visai nedaryti tokio viršūnių pasimatymo, negu su
važiavus kalbėtis apie Rytų Europos valstybių klausimų. 
Vadinasi, kų Rusija pavogė, tas yra šventa ir apie tai net 
kalbėtis nevalia. Panašiai Chruščiovas atsisako kalbėtis 
ir apie Vokietijos suvienijimų, nors dar taip neseniai, tik 
1955 metais, tas pats Chruščiovas viršūnių pasimatyme 
apie Vokietijos suvienijimų kalbėjo ir net buvo padaręs 
susitarimų su Amerika, bet vėliau nuo to susitarimo atsi
metė ir dabar apie tai nebenori visai net kalbėtis.

Taip atrodo Sovietijos chano pozicija nusiginklavi
mo klausimu ir dėl vis dar minimų, bet jau į užpečkį ža
damų padėti “viršūnių” pasimatymo.

šaltasis karas pasidarė šaltesnis. Chruščiovas sker
džia masiniai vengrus, ruošia medžioklę prieš visokius 
“revizionistus”, ūja Jugoslavijos Tito ir bet kurių dienų 
gali griebti už pakarpos Lenkijos Gomulkų. Toks rusiško 
imperializmo konsolidavimosi laikas Chruščiovui nėra 
patogus kalbėtis su Vakarais, todėl jis rodo liežuvį.

DU DIKTATORIAI

Egipto diktatorius Gamai AMel Nasser (kairėj) kukėsi 
pas Jugoslavijos diktatorių Tito-Broz. Jie po raišių ir 
pasitarimų paskelbė praneftimą, kaip jie tvarkytų pasau
lį. jei ju nuomonės kas klausyty.

Kovoja rubliu ir laimi
V. RIMANTAS

Dažnų mūsų stebina So-pagadino Duiles’o politikos 
vietų propaganda už taikos žlibumas ir Amerikos kapi- 
išlaikymų. Plėšrūs grobikai, Italo godumas. Amerikos vy- 
tankų pagalba pajungę Ma- riausybė atsisakė duoti pa- 
skvai, be Pabaltijo, šešis
Europos vidurio kraštus, 
ūmai pasidarė taikos balan
dėliais. Tas atrodo nesude
rinama ir su bolševizmo nu-

žadėtųjų paskolų, ir G. Nas
ser, Maskvos pakurstytas, 
visu veidu atsisuko į rytus.

Tuo tarpu jis nenusivylė 
taip padaręs. Sovietai apgy-

sistatymu užkariauti pašau-į nė diktatorių nuo Izraelio 
lį,kų įvairiomis progomis 'smūgių, aprūpino jį gink-
viešai pakartojo ir Nikita 

Esame pratę vertinti
Kremliaus “kovų” už taikos

lais, karo medžiaga bei po
vandeniniais laivais, tiekia 
jam diplomatinės paramos

išlaikymų kaip bolševizmo j prieš Vakarų spaudimų ir 
suktų priemonę tuo būdu {tuo dar nebaigia. Šių metų 
migdyti Vakarų budrumą-j balandžio mėn. 15 d. Kaire
Tas tik iš dalies teisinga. 
Nežiūrint labai energingo 
ginklavimosi, karo nenori 
ir Sovietai, nebūdami tikri, 
kad jį laimėtų. Ginkluojasi,

buvo pasirašyta sutartis su 
Sovietais, pagal kurių Nas- 
ser gauna iš jų 700 milionų 
rublių paskolos. Nasser pi
nigų negaus,,.bet jis sutarė

kad Vakarai jų nepralenk- su rusais, kad jie pastatytų 
tų. Tačiau Sovietai—jėgos Egipte 17 didelių fabrikų, 
garbintojai—niekuomet ne-{Šimtai sovietinių specialis- 
atsisakytų tinkamu metu nu-tų - inžinierių, mašinistų, 
sitverti ginklo ir padegti {monterių, elektrikų, ekono- 
naują pasaulinį karą, jei bū-mistų ir šnipų— tik laukė 
tų tikri laimėti ir jei nebūtų lagaminus susikrovę sutar- 
pasirinkę ir kito būdo savo ties pasirašymo, ir dabar 
tikslui siekti. 'jau dirba Egipto supramoni-

Tas Maskvos plačiai var- nimui. Be reikalo būtų pri- 
tojamas būdas yra “taikin- dėti, kad visi tie “speciali- 
ga«” aUilikusiųjų kražtų ui- štai” be savo profesijos yra 
kariavimas. Jis dar ir tuo dar parinkti meisteriai ko- 
yra Maskvai geras ir kartu munistinei propagandai va- 
pelningas, kad jai leidžia ei-ryti ir “liaudies sukilimams” 
ti į pavergtinus kraštus ge- organizuoti.
radario veidu, tariamąja pa
galba pridengti vilko iltis. 
Va, keletas ryškesnių “tai
kingo” užkariavimo pavyz
džių.

Be to, Sovietai maloniai 
pakvietė Egipto jaunimą ei
ti aukštuosius technikos 
mokslus Rusijos mokyklose. 
{Jie sutarė su Nasseriu, kad

A p z vai g a

“LAISVE” APIE A. L. 
KONGRESĄ

Maskvos klapčiukų “Lai
svė” Nr. 69 apie Bostone 
buvusį Amerikos Lietuvių 
Kongresų šitaip informuoja 
savo skaitytojus:

“BOSTON, MASS., Puošnia
me Statler viešbutyje birželio 
27-28 dd. atsibuvo daug garsin
tas Amerikos' Lietuvių Tary
bos Kongresas. Jį atidarė ALT 
Bostono skyriaus pirmininkas 
A. Matjoška. Po to visi delega
tai nuvyko į So. Bostono lietu
viu katalikų bažnyčią pamal
doms. (Mūsų pabraukta. Red.)

“Sugrįžę j vešbutį paskyrė 
mandatų komisija . . .”

Taip tašo “Laisvė”, o iš 
tikrųjų buvo šitaip. Pamal
dos lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo prieš Kongre
so atidarymų. Jos visai ne
buvo numatytos Kongreso 
darbotvarkėj ir Kongreso 
dalyviams apie jas oficia
liai nebuvo paskelbta. Žo
džiu, su pamaldomis Kon
greso rengėjai nieko bendra 
neturėjo, jos buvo sureng
tos pačių dvasiškių sumany

mu ir į jas ėjo tie, kurie no
rėjo eiti. O “Laisvė” sąmo
ningai skelbia, kad pamal
doms Kongresas buvo nu
traukęs savo darbų ir “vi
si delegatai nuvyko į . . . 
katalikų bažnyčių”.

Tai melagystė, be kurios 
komunistai negali gyventi, 
kaip žuvis be vandens. Tuo 
nėra ko stebėtis. Stebėtis 
reiktų, jei “Laisvė” būtų 
kad ir trumpai, bet teisingai 
apie Kongresų savo skaity
tojus painformavusi, kaip 
tai daro kitokia spauda.

JIEMS NAGY TAMSTAS’

Komunistų “Laisvė” vis 
dar gardžiojasi, kad Mas
kvos budelių įsakymu buvo 
nužudytas vengrų komunis
tų vada* Imre Nary. “Lai
svė” ir akim nemirkčiodama 
vadina Nagy “fašistu” ir ne
slepia savo pasitenkinimo, 
kad jis buvo sušaudytas.

Tuo tarpu Amerikos ko
munistų partijos nacionali-

Dar visi atsimename, kaip pastatys ir įrengs pačiam 
Egipto diktatorius Gamei . Egipte 10 technikos raoky- 
Abdel Nasser uoliai ieško- {kių, kuriose mokytųsi apie 
jo Vakarų pagalbos ir derė- 4,000 studentų pagal Rusi
jos! su JAV vyriausybe gau-jos ir jos satelitų mokslo 
ti iš jos paskolą Nilo upei planus, dažnais atsitikimais 
užtvenkdinti. Visą reikalą vadovaujant profesoriams

nio komiteto posėdyje, kai 
buvo aptariamas klausimas 
dėl I. Nagy ir jo draugų nu
žudymo, 10 nacionalinio 
komiteto narių balsavo už 
jo nužudymo pasmerkimą 
Dešimts Amerikos komuni
stų vadų skaito, kad Nagy 
nužudymas buvo niekuo ne
pateisinamas barbariškumas 
bet komunistinė “Laisvė” 
džiaugiasi dėl jo nužudymo 
ir pravardžiuoja jį fašistu, 
nes apšaukus tokiu vardu 
lengviau yra žmogžudystę 
teisinti.

Prancūzai sako, jei nori 
šunį užmušti, apšauk jį pa
siutusiu ir tada mušk, nieks 
ir nemanys protestuoti.

Panašai daro komunistai. 
Jei kuris nors iš jų vadų nu
krypsta nuo Maskvos lini
jos, bolševikai jį tuoj apšau
kia “fašistu” ir paskui kry- 
žiavoja, o kartais jie tokius 
paklydėlius stačiai vadina

“pasiutusiais šunimis”, kaip 
Višinskis šaukė teisme, ku
riame buvo teisiamas Zi- 
novjevas ir kompanija . . .

Bimbinė “Laisvė” šita 
i”pasiutusių šunų” ir “fašis
tų” teorija ir vadovaujasi. 
Jai nieko nereiškia sakyti, 
kad Nagy, kuris nuo 1917 
metų buvo aktingas komu
nistas, kuris Maskvoje per 
karą tupėjo ir su raudonąja 

'armija grįžo į Vengrją ir 
' kuris pakartotinai buvo 
Vengrijos valdžoje prie bol
ševikų ir net buvo ministe- 
rių pirmininkų is dviejų 

{kartų, buvo “fašistas”.
Keisti žmonės tie komuni

stai, pas juos viskas “pagal 
liniją”—vakar draugas, o 
šiandien, jei Maskva liepia, 
tai “fašistas”. Jie gi ir pa
tys nežino, kas jų tarpe yra 
draugas ir kas fašistas—tai 
tikra moralinė ir politinė 
bala.

komunistams. Norės Nasse
ris ar nenorės, bet po kelių 
metų jis turės šimtus ar gal 
ir tūkstančius gerai paiuoš- 
tų bolševizmo propagandi
ninkų jau iš savųjų tarpo.

Nebuvo užmiršta ir Siri
ja, dabar virtusi “Arabui

Kas savaite
i

Rusų “svetingumas” Goldfine’o bėdos
Kada gi baigsis vargšo

krino Sirijai 400 milionų ru- 11™ °etvčia pateko į lionieriaus prasikaltimas, bliu kreditą taip Pat visa-^^s'’ A™e^ te! jei galima taip parakytįyra 
tyais techniškai įrengimais. . tik .tame, kad jis mėgsta
Tos paskolos sųskaiton rusai.n . . dalyti dovanas 1 Tiktai ta-
turi pastatyti 17 didelių j „ he! Kas čia bloga, jei Cold-
įmonių, jų tarpe du geležin-1 P^kdo i oių n pra J fjne turj ger^ įr turj
įkelius, hidroelektrinę stotį,'ginklj Amerikos ta-a P ^ alkanų draugų, kurie iš jo 
{užtvankas, laukų drėkinimo Į to lektu\ų sau yt- mašnos laukia visokių malo-
įrengimus. Sirijų jau dabar {lėktuvas buvo ” numu apie šventas Kalėdas
bus užplūdę Sovietų “speci- ^usų lakūnai įs jo ir lamingus Naujuosius Me-
alistai”, ir Sirijos jaunimui :Paraautais žemyn, oi u- Ar
taip pat pasiūlyta ke.\^lak^ ^„čiu 1113 žm0^ kryžiavoti?
Rusijos mokyklose. Iš viso .de nusileisti su deganc Goldfine
nauiai kimusi “arabu resDU- lėktuvu. Rusai tada vėl pra- liesa, koi Kas uoianne naujai gimusi aiaoų įespu . , ti ;r žemvn besi- dar nėra nukryziavotas, o
b ot Sm "Tr leldžiant^Tktuvą'šaudyti. jo šauksmas, kad tyrinėjimo 
|ų satelt-2 bilionų V Tik per plauk, Amerikos k™
tūkstančius rublių kredito, lakūnai nebuvo sužeisti ar Sj Į „
už kuri Maskvai moka tik užmušti. Rusai bandė begiu- ^"įjto milioderiaus^t 
po 2%. Bet ji susiriša su So-aklius Amerikos lakūnus nu- ’
vietų ūkiu, jo technika, žudyti ir jei tas jiems nepa- I tas žmomis
[mezga su komunistiniu blo- sisekė, tai čia ne jų nuopel- • dide,j “
[ku prekybinius santykius, nas. P g nieko
paĮmko su jais kultunmus Numušę Amerikos lėktų- krovė „Uionus. Dolerio ka
bei politinius rysius tuo bu- tuoj parašė Amen- lėdojime „abejojamai gud-
du Įsitraukdama i komum-.kai pikt? protesto „ot, ir jei reįkJaIas liečia
stinio bloko veiklos sritį. Ar sku„dėsi, kad Amenkos Ke doIel.j( „e kyšius ir „e fi- 
toi nėra užkariavimas be lžktuvBi “įsibriovę” j Sovie- „ansines operacijas, tai mi- 
kraujo ir ginklo? Ir ar Si„-itų oro teritoriją ir reikalą- Honieriaus smegįnynė pasi
jos artimu laiku nepaseks v0 tokįų dalykų daugiau ne- rodo tik vjšėjuk0 gudrumo. 
Lebanonas, gero kaimyno, bedaryti . . . Bet rasai nė Ryšininkai yra bet kokios

no.ionn., j.j„ godžiu neužsiminė, kad jie valdžios rykštė. Bet jei bau-
b- iSdtta Al?lel'iko? lė^uy, kulkomis ati byšininkus, tai reikėtų

Sovietai n Indiją komuniz- privertė leistis žemyn! -• »-----•_
mui laimėti. Bene 1956 me
tais Nehru gavo pasiskolinti 
iš Sovietų 530 milionų rub-

taip pat griežtai bausti ir
Pereitų savaitę rusai pa- tuos žmones, kurie kyšius 

leido paklydusius ir jų nu- duoda. Tiktai tokiame atsi- 
lių, ir už tuos pinigus Sovie-“finusi ir tik tikime “geraširdžiai” kyšių 
itai dabar stato Indijoje mil-lf'abar, ’ kad.™^.' da™jai gal išmoks su savo
žinišk, plieno fobriką. Jis Amerikos lakūnus apšaudė masna ne taip Įžūliai svais- 

i turi būti baigtas 1959 nie
tais ir gaminti per metus 
'1,300,000 tonų plieno ir 300 
tūkstančių tonų geležies. 
1957 metų lapkričio mėn. 9 
dienų Indijos vyriausybės 
delegacija pasirašė Maskvo
je naujų 500 milionų rublių 
sutartį, pagal kurių Sovietai 
turi pastatyti keletą sunkio
sios pramonės Įmonių, vienų 
optikos instrumentų fabri
kų, vienų šiluminę elektros 
stotį ir įrengti anglies kasy
klas. Be Sovietų, Indijoje 
dirba ir jų satelitai—Čekija, 
Lenkija, Rumunija ir Ven
grija. Iš viso Sovietai su sa
telitais jau yra Indijai pa
skolinę apie pusantro bilio
no rublių, tai yra visas ket
virtis to, kų Nehiu vyriau
sybė pasiskolino iš užsienių 
iš viso. Kad Sovietai vis gi 
“sėkmingai” dirba ir Indi
joje, rodo Indijos komunis
tų partijos spartus stiprėji
mas.

Daugiausia ūkinės pagal
bos gavo iš Sovietų raudo
noji Kinija,—taip pat maši
nomis, visokiais įrengimais 
ir Maskvos specialistų dar
bu. Nuo 1950 iki 1957 metų 
Maskva suteikė Kinijai apie 
9 bilionus rublių paskolos, 
imdama metinių palūkanų 
tik 1%. Į tų paskolų neįskai
tyta ginklai, kuriais Sovietai 
visų laikų rėmė Kinijos ko
munistus, kol jie kariavo. 
Už suteiktus kreditus Sovie
tai turėjo pastatyti Kinijoje 
226 įvairios rūšies įmones, 
fabrikų, geležinkelių, elek
tros stočių ir kitokių įrengi
mų. Kiek tų pažadėtų darbų 
jau padaryta, mes nežino
me. Bet Maskvos noras Ki
niją supramoninti buvo dik
tuojamas minties, kad ūmai 
pakilusi Kinija padės len
gvai sukomunistinti visą 
Azijos kontinentą.

Va kaip Kremlius, ir 
kraujo neliedamas, tik ru
bliu nuklodamas sau kelią, 
laimi šaltajame kare su Va-

ir sutiko juos, kaip kokie tytis, kaip tą darė Goldfine. 
kanibalai.

Amerika pasiuntė Mas- De Gaulle bandymai 
kvai protesto notą prieš Be
ginklio, paklydusio lėktuvo Prancūzijoj jau virš mė- 
apšaudymą, bet čia ir pasi- nesi° laiko valdo generolas 
baigs visas tas reikalas. Tik de Gaulle. Jo valdymas iki

šiol buvo tik “medaus mė
nuo”, nes jokių sunkesnių 
šalies reikalų jis ir nebandė

Amerikos žmonėms vėl bu
vo priminta, kad Sovietai 
yra toks kaimynas, kuris 
savo svetingumą geriausiai spręsti, 
parodo kulkomis. Dabar gerosios dienos

eina prie galo ir naujai vy-
riausybei tenka imti “už ra
gų” tokius klausimus, kaip

t • m . . kainų stabilizacija, ekspor-Jungtinių Tautų organi- to didinimas> ir Jpaklyk^ų

“Bešališki” melagiai

karais vis naujus mūšius, ^skvoje.

zacijos stebėtojai Lebanone 
pereitą savaitę paskelbė sa
vo pirmąjį raportą iš tos 
šalies ir iš pat pirmo raporto 
“bešališki” stebėtojai atvi
rai apsimelavo. Jie praneša, 
kad Lebanono sukilėliai jų 
neprileidžia prie sienų, ne
leidžia jiems lankyti suki
lėlių užimtų teritorijų, ne
nori su jais nei aiškintis, nei 
dargi kalbėti, bet, taip nusi- 
skundę, bešališki žmonės 
tuoj daro išvadas iš savo 
neatliktos misijos. Užuot 
pasakyti, kad jie nieko ne
matė ir nieko nežino, kas 
būtų teisinga, gerai apmo
kami pleperiai nutarė pasi
rodyti, kad jie nėra visai 
nieko neišmaną ir padarė 
išvadą, jog Lebanone eina 
pilietinis karas, kar didelė 
dauguma sukilėlių yra Le
banono piliečiai ir apie su
kilėlių gautus iš užsienių 
ginklus jie neužsiminė nė 
vienu žodžiu.

Toks “bešališkas” rapor
tas geriausiame atsitikime 
yra girtų bloznų plepalas, 
nors po juo ir yra padėti 
neva tai gudrių diplomatų 
parašai..

Kokį nors tikslą turi ir 
toks “riestas” raportas, bet 
tas tiksiąs vargu turi ką nors 
bendra su Lebanono gelbė
jimu, o greičiau jį pagimdė 
bandymas užgerinti Egipto 
diktatorių ir jo rėmėjus Ma-

šalies finansų gydymas. Tie 
klausimai darosi nebeatide- 
dami ir kai vyriausybė ban
do surasti jiems sprendimą, 
tuoj kyla visokių protestų, 
nes kam nors tenka užminti 
ant kojų. Spauda jau pra
neša, kad vyriausybė prade
da pyktis su ūkininkais dėl 
javų kainų nustatymo, jau 
girdėti nepasitenkinimų ir 
iš pramonininkų, skelbiasi 
su savo reikalavimais ir 
darbininkai. Jei de Gaulle 
sugebės priešingus ir daž
nai savanaudiškus interesus 
suderinti, užglostyti ir už
dėti naujų naštų ant tų, ku
rie gali, bet nenori jos neš
ti, tada galima bus kalbėti, 
kad de Gaulle bandymas 
pradeda sektis.

Pasisekęs tas bandymas 
bus tik tada, kada ne tiktai 
susivėlę Prancūzijos finan
sai, bet ir konstitucijos re
forma ir kolonijų klausimas 
ras tinkamą sprendimą 

Maždaug metų gale gali
ma bus daryti išvadas dėl 
generolo de Gaulle eksperi
mento pasisekimą, ar fias
ko. Sunkumai jau dabar 
pradeda skelbtis.

Kai kurios de Gaulle nu
matytos reformos jau aiškė
ja, o kartu su tuo “aiškėja” 
ir pasipriešinimas toms re
formoms. Jei jis sunkumus 
įveiks — tada bus laimėjęs.

£2 .1.; j. a ;
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KAS NAUJO BROOKLYNE
Meno Sąjungos susirinkimas latviai surengė dainų šven

Birželio 25 d. įvyko Lie
tuvių Meno Sąjungos meti
nis susirinkimas, kuriame 
buvo išrinkta šitokios sudė
ties naujoji valdyba: Pirm. 
A. Kačanauskas, vicepirm. 
A. Vasiliauskas, sekr. R. 
Mainelytė, reikalų vedėjas 
K. Vasiliauskas.

Susirinkimas padėkojo 
senajai valdybai už sunkiai 
sirgusio nario operos solisto 
Vlado Ivanausko sušelpimą, 
kuriam buvo įteikta $400.

Visais Sąjungos reikalais 
prašoma kreiptis į pirm. A. 
Kačanauska (211 St., James 
PI. Apt. 4 A, Brooklyn 16, 
N. ¥.) arba į reikalų vedėją 
K. Vasiliauską (147 Starr 
St., Brooklyn 37, N. Y., tel. 
GL 6-4591).
Kviečia diplomatu 
pasitarimą

Dr. Petro Vileišio, gyv. 
Allerton Rd., Middlebury, 
Conn., tel. 8-9316, sumany
mu New Yorke kviečiamas

tę. Latviai dar caro laikais 
sugebėjo rengti milžiniškas 
dainų šventes, dar didesnes 
jie surengdavo Nepriklauso
moj Latvijoj. Bet moka jie 
tokias šventes rengti ir išei
vijoje; įspūdingos buvo jų 
dainų šventės Vokietijoje, 
tokia buvo 1953 metais Chi- 

i cagoje ir šiųmetinė New 
i Yorke. Šiemet dalyvavo 
į 1,200 choristų, salė buvo 
pilnutėlė.

! Šventės proga buvo su
drengta ir latvių dailininkų 
j paroda.

Prieš šventės programai 
prasidedant, buvo suruoštas 

į didžiulis daininikų ir kt. pa
radas, kuris užsitęsė porą 

; valandų ir kurį stebėjo la
ibai daug newyorkiečių.

Sveikinimus šventei at
siuntė gubernatorius ir mie
sto majoras.

GARDNER, MASS.

Buvę ir būtimi

buvusiu Lietuvos diplomati-'_ Gerai pavyko šv. Petro Įr 
nės ir konsuliarinės tarnv- Povl!o DrauK'J°s piknikai,
bos atstovu niitorimaku- kurie buv0 biržeIio 22 ir 23 
ris ivyks Bendruomenės šau- '.dienonus. 
kiamo seimo metu. Suma-! Liepos 20 d. Lietuvą, Pi- 
nytojas prašo susidomėjo-;llec,V K|uba? ,,r»n^ (sav0 
sius tuo reikalu pranešti sa-'™c‘,n!- plkntką bL,?tuv,ų 
vo adresus, kad tinkamu! Bendroves parke, kuris yra
laiku galėtu pasiusti kvieti-'P?' . k«!l°, Nr- 2 ~

- 1 įmiescio teatru. t
Visi prašomi atsilankyti, i

Kaip čia patekto? Mirė Jje KehlTjai
Neabejoju, kad nemaža, mirė

kalų atvykti i Brooklyn,. Į!e b®tuv,al: Peonas PrUSa1’ 
Nesusipažinusiems gali būti & 8J T*'!’- "‘’J*’”’®*- 
keblumu norimas vietas, nu- bko į br?llu?? ba™ k.Ięe iš 
rodomas adresuos, snigti. Suvalkų krašto; Viktorija

Nemanykite, kad Brook- Kulisat^kiene, 75 metų, kt- 
lvnas vra New Yorko prie-:>us,?s Suvalkų krašto, pal,.
miesčio kampelis. Ne. Jis k° 4„Vt’r • 5’ t
yra didelis miestas, dešim- K^kas visų Vanagė- 
tys mylių skersai ir išilgai. I,u vadintas,-77 metų, kilęs
Turi virš 5,000,000 gyvento
jų. Iš New Yorko važiuoda
mas į Brooklyną, gali nu
klysti keiioliką mylių nuo 
adrese nurodomos vietos.

Brooklyną nuo New Yor
ko skiria plati East River. 
Per tą upę yra iš New Yor
ko į Brooklyną trys dideli 
tiltai: Brooklyn bridge, 
Manhattan bridge ir Wil- 
liamsburg bridge. Per Man
hattan tiltą eina Brighton 
Beach, Sea Beach ir West 
End greitieji traukiniai į 
Coney Island, Per Williams- 
burg tiltą eina Jamaica 
traukiniai, kurie pervažia
vę Brooklyną pasie kia 
Woodhaven, Richmond Hill 
ir Jamaica.

Iš New Yorko į Brookly
ną eina ir požeminiai thau- 
kiniai, vadinami 14th St 
Canarsie Line, 8th Ave. 
traukinys “A”, 6th Ave. 
traukinys “D” ir Coney Isl- 
and lokaliniai traukiniai.

Į New Yorką atvykę au
tomobiliais, būtinai žinoki- 
ti per kurį tiltą važiuoti į 
Brooklyną. Atvykę autobu
sais ar traukiniais, žinokite, 
į kurios linijos traukinį sėsti, 
tuomet išvengsite tolimų nu
klydimų. Tokius nurodymus 
geriausiai gąpti iš tų, pas 
kuriuos važiuojate.

Kazjft Žemaitis 

NEW YORK, N. Y.

Latvių šventė
Liepos 5-ą d. didžiulėse 

Armori kareivinėse, kurio
se gali tilpti 10,000 žmonių,

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

IN I958,SMOXEIESS. OOORLESS,AUTOMATIC INCINERATOR RtOUCES 
TRAJH TO ASM EA5ILV ANO EFFtCeNTLV.

Viršuje matome, kaip prieš 50 metu buvo naikinamos vi* 
šokios atmatos, kiek tas nemalonumų ir pavojų sudarė. 
Teisybė, “geri” kaimynai dar ir šiandien panašiai pasmil- 
kina, bet reikalo taip daryti nebėra, nes apačioje mato
me, kaip lengva yra atmatas sudeginti be dūmų ir dvo
kimo. Tas ycač svarbu didmiesčiuose.

ARGENTINAI
Buvo Lietuvių Bendruome
nė* atstovų suvažiavimas

Birželio 1 d. Buenos Aires 
įvyko Argentinos Lietuvių 
Bendruomenės atstovų su- 

į važiavimas, kuris išrinko

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
ir be. Pigiausios patalpos 

i kaina $7.45.
Anksčiau atvykę svečiai 

liepos 20 d. turės progos 
Prieš pusę metų man te- matyti jubilėjines Dariaus to 

D. ko nugirsti apie didžiosios,Girėno skridimo Lietuvon 
s:os sudėties tarybą: Pirm. G j Motors gamybos minėjimo iškilmes, galės pa- 
S Mikehoms, vicepirn. K. ben(|rov& auksinį jubiIėjų. . ~-.-_i.uu..
Norkus, ir J. Kanap.nsto, Pal inamai jaunoje Ame-

i sekr. J Vedegys ir kun. A. ™ ne auksiniai,
Lmb.ekas nariai ir kandi- Į sidabriniai jubilėjai

.datai: A D.mirskis, kun. A. k. ; vertinami.
Kleiva, V. Babromene, L. _ . . v .__ ...
Stašaitė, A. Paršalis, J. Jan- , ž>'mla,1 mažesnes brolis- p____
kauskas, B. Piatakis, J. Na- k“'°s draudimo organu-•
kutis, M. Povilaitis. J. Ga- t!l?s Ą“enk“ į®1“ žodžiai.

T Ramanaikkas S sivienijimo (SLA) kuopų kietonaus trumpi zoaztąi, , J. nama.iau. Kas, o. __ . oi zl .luinnc šnlnai su

CHICAGO, ILL.

Auksini* SLA Seimas

SlLDlHSy U • A V<&lll£l-i<£ .. OI J
Saladžius, B. Bliunibergas, atst,oval 1,ePos. 2JJ'
J. Cinskis, J. Sadauskas, J. ten^ Chicagoje į 50-jį,

MUSŲ PADĖKA

matyti ir kitus, čikagiečių 
lietuvių dąrbų apčiuopia
mus vaisius.

Liepos 20 d. 6:30 vai. Lte- 
tuvių Auditorijoje įvyks 
svečių priėmimo pobūvis. ii

u
rfdainos, šokiai su orkestru, 

taip pat sulig išgalėmis bos 
kitų dalykų. Pobūvis bus at
viras SLA nariams ir ki-

n _ tiems asmenims. Bus gera
! P?nn* į ^yajskis, vice- aptarti bendruosius or- proga žmonėms iš įvairių 
pirm. S. Paliulionis ir I. ganjzacįjos klausimus ir už- vietų susitikti.
Bagdonas sekr. S. Babronis Javinius ui at patikrinti Liepos 20 d. seimas iškil- 
”7’ Gudelevicius, izd V. vyriausių pareigūnų- mingai atidaromas. Atida-
Ciba vičius, naiys P. -aka- Vykdomos tarybos atlieka-1 ryme sutiko dalyvauti: Ue- 
lauskas. darbą. j tuvos Chargė d’Affaires p.

j Į PLB Seimą, kuris bus Neabe{otina ta proga busiJ- Rajeckas, konsulas dr. P. •New Yorke rugpiūčio 27-31 da" ginimų žodžiais ariDaudžvardis, skautai su tom- 
Idienomis, išrinkto: I Pad- kitokiomis vertybėmis. Pen-^inčmis vėliavomis. AtHa- 
ivalskis, gen. T. Daukantas, kjos naujai jsteigtos SLAjryman dar yra pakviesti: 
kun. P. Gai^va, agi. A. San-kuopos yra vertingiausia Į Chicagos majoras, šen. P. 
taras, inz. L. Stašaitis, mz. ^imni do- Douglas, taip pat Don Var

nas ir Darius-Girėnas pos
tai su vėliavomis. Garbės 
svečiai tars sveikinimo žo
džius.

Liepos 21 d. 8 vai. vak. 
vaišės delegatams.

Po trijų dienų darbo lie
pos 23 d. 6:30 vai. Sherma- 
no viešbutyje ruošiamas 
banketas, kuriuo rūpinasi jo 
komisijos pirmininkė p-nia 
Chr. Austin. Bilieto kaina 
$8.00. Banketas atviras SLA 
nariams ir kitiems asme
nims. Banketas žada būti 
šaunus. Taip pat bus proga

Vilimas.
I

vadinamą auksinį, seimą.
,, 1 tt u v - • i Tikslas šio seimo, panašiaiCentro Valdybą išrinkti: kaip vfeekių konferencijUj

J. Ramanauskas, J. Gliosa 
ir V. Cibavičius.

tui Paliuliui su žmona, An-j 
! tanui Paliuliui su žmona ir 
Jonui Faliuliui, kurie mums;

CLEVELAND, OHIO

v

rt

Mūsų mylimas brolis ir i parodė daug rūpesčio ir šir- 
‘dėdė Jonas Petrikas mirė,dies, globodami mus iš toli 
1958 metų birželio 11 d., atvykusius į laidotuves, 
palaidotas birželio 14 d. į Dėkojame laidotuvių di 
WATERBURY, CONN.

šiam auksiniam seimui do
vana. Jų steigėjai yra:

1. J. M. Tumavičienė, 
• Stoughton, Mass. 
j 2. A. Vaitkevičius, Chi- 
įcago, III. «
i 3. Inž. J. P. Nasvytis,

iš Raguvos par., paliko 3 
sūnus ir dukterį; Viktorija 
Judjonytė - Matukienė, 77 
metų, paliko vyrą, du sūnus 
ir dvi dukteris.

Visi palaidoti šv. Roko 
kapuose.

Gamiškis 
LOWELL, MASS.
Klubas gražinasi

Birželio 22 d. įvykusia
me Vytauto Klubo narių su
sirinkime nutarta išdažyti 
klubo patalpas, nes per ke
lerius metus viskas nusidė
vėjo.

Klubas A. L. Kongrese 
Bostone turėjo net 4 atsto
vus: A. Stakeliūną, B. Pies- 
liaką, J. Slaičiūną ir S. Bau- 
milą.

Be klubo iš Lowe11 dar 
turėjo Kongrese atstovą 
SLA 173 kuopa, kuriai at
stovavo S. Kučinskas.
Nauji inžinieriai

Lowell technologijos in
stitutą baigė du lietuviai: 
Kleopas L Paulauskis (tek
stilės skyrių) ir Pranas C. 
Shanom (popieriaus sky
rių). L. Paulauskas

WATERBURY, CONN.

Nelaimė ištiko dr. Devenį
Plačiai žinomą gydytoją 

ir visuomenininką dr. M. 
Devenį ištiko nelaimė. Jis 
sode dirbdamas medžio ša
ka perdūrė akį. Jį gydo akių 
specialistas dr. Avižonis.

Linkime dr. Deveniui ko 
greičiau pasveikti.

Nuoširdžiai dėkojame d. 
g. kunigams, kurie atliko 
gedulingas pamaldas už ve
lionio sielą ir palydėjo į am
žino poilsio vietą.

Dėkojame visiems, kurie 
užprašė Šv. Mišias už Jo 
sielą. Dėkojam už prisiųstas 
velioniui gėles.

Dėkojame karsto nešė
jams ir visiems, kurie pa
reiškė mums užuojautą liū
desio valandoje.

Nuoširdus dėkui

lirinko Bendruomenės 
vadovus Į 4. P. Gribieaė,

Čia buvo susirinkusi A. L. tersburg, Fla.
rektoriui V. StankevičiuijBendruomenės Taryba, ku-j 5. A. Valatkienė, Pater- 
kuris maloniu patarnavimu pirmininku išsirinko J. son, N. J. 
atėmė mums rūpesčius Šlepetį, vicepirm. A. Deve- Seimas įvyks Sherman’o 
skausmo valandoje. nienę, sekr. J. Kapočių. jviešbutyj. Atstovams ir sve-

Dėkojame visiems laido- Bendruomenės valdybon čiams, norintiems jame na- 
tuvėse dalyvavusiems. ■išrinkti: S. Barzdukas, JT kvoti, yra numatyti vienvie-

'Žiurys, dr. inž. A. Nasvy-čiai, dviviečiai ir triviečiai . .. . . . _.
J- Staniškis ir V- Ka-miegamieji, taip pat butai- asmenims is ,vainų vietų su- 

apartamentai, su vėsinimu 81 ^amg j n f o r m
iAAAASAAAAA*******į tieks E. Petraitienė, E. Yo-a | M - • A _ »

Uršulė Vieraitienė i Tnan^as‘
su seimą.

Hamiiton, Ont., Canada

Kuboje tris penktadalius že
mės užima cukrinių nendrių 

Vytau- laukai.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti » 

Amerikos. Joje aprašoma: >
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; g 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; * 
Įspūdžiai iš Kalifornijps; Raudonmedžių imperija; £
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro; į
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; » 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; Q 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus; jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai;' Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys lie akių.. . t
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiai:• paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27. Mas*.__  iuxu*jUJK*ujuau**Bcs**sKKKaa*asa*xssaaB***

KELEIVIO" SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos raistinis

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sunėrė, Wercerter, Maas.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. ”IdeaJ Pharmacy" aavintnką. Čia iš
pildomi gydytojų recepžai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir ii arti.

Mes siunčiame vaistas VISUR.* Turime 
specialinių vaistų nuo džiovės ampulėm, 
raistų nuo aukšto kraujo spaoiimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų Ugų. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mama 
visais sveikatos kteosiasuis.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phn.
Ideal Pltarmacj ------

ir Netary

(2&

, vievtiauu, /"YLirsVZiisvr.
St. Pe-

4
u

KAS ei A KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurios pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į .Lietuvą. atsiųskite mums aiškų adresą).

ŠAULESfrbtnanais) sako f skaitiu manė, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku- » 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose • 
vandens ir druskos, iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00. k

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir-
dies rūmuose' ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

SLIUITARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa-’ 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 a^2, J 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. ;

Persiuntimo kaštus .apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted SU Chicago 8, III 

raraTvUra*iiiiii*iiii ii irviivvvvvvvrvTvv^nTvvnvmm

ciutė ir A. Mikužiutė.
Seimo programos leidinys 

žada išeiti storokos knygu
tės pavidalu.

J. Daudžvardienė, S. Bar- 
kienė, O. Biežienė, JL Va
nagai tiene- ir kt.r yra 'pa
kviestos garbės viešniomis, 
kurios sulig aplinkybėmis 
supažindins svečius su Chi
cagos įdomybėmis ir teiks 
jiems kitas panašias infor
macijas. A. Matulis ir A.
Mickevičius yra skirti rū
pintis miesto parodymu.

Gausių seimo parengimo 
komisijų pirmininkas yra 
dr. A. Montvidas, kuris Udp 
pat yra SLA 6-os apskrities 
valdybos pirmininkas. Jo 
vardu šita . informacija ir 
skelbiama.

J.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sn Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis InformccijomU

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingiį patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminu^ apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
**Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro*dw*y So. Boston 27, Mas*.

M. KRUPAVIČIUS 
VOKIEČIŲ TEI

Buvęs VLIKo pirminio* 
kas prel. M. Krupavičius 
birželio 20 d. Vokietijoje 
Ulmo mieste liudijo masinių 
Lietuvos gyventojų žudymų 
byloje. Ten teisiami buvę 
Hitlerio policijos pareigū
nai, kaltinami nužudę kelto 
tūkstančius Lietuvos gyven
tojų.

Kitame numeryje parašy
sime plačiau apie tą bylų.

Pakalbinkim

Vidutiniškai žmogaus 
kas per mėnesį paRgija
colio.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Auiro* muzėju* kad minėtais 1940 metais
Venclauako namuose ; lietuvių tebūta 2,032,000.

Šiauliuos dautriausia P ' KyU klausimas’ kur din’ Buesn^rūS buvo «° iš va,dinės
dide^KU Z 8tiko8 Uk keliu8

ir L. šimutį. įuž tokj netaktų.
. Tą pat) vakarų Taryba ■ Netaktingai jis elgėsi ir 
susirinko posėdžio ir išsirin- kalbų pasakęs. Pagal darbo- 
ko laikinų Vyk. Komitetų, j tvarkę sekė L. Šimučio žo- 
kurį įėjo jame anksčiau bu- dis, o p. A. Matjoska buvo 
vusieji L. šimutis (pirm.), bemėginus ir toliau pirmi-
dr. P. Grigaitis (sekr.), M. 
Vaidyla (iždin.), ir naujai

ninkauti.
Nerimto įspūdžio paliko

zėjus, kuris Aušros gatvėje 
turėjo gana erdvias patai 
pas. Dabar tas muzėjus iš* 
keltas į adv. Kazimierui 
Vcnclauskiui priklausiusius 
namus jo vardo (seniau Pa- 
gyžių) gatvėj.
E. Lukauskienė tebedirba

Ilgus metus Šiauliuose dir
busi dantų gydytoja Elena 
Šaikauskaitė - Lukauskienė 
tebėra gyva ir Baziliuonuo- 
se tebegydo dantis. 
Paminklas Jonui Biliūnui

Piliakalny prie Anykščių 
pastatytas paminklas rašy
tojui Jonui Biliūnui. Jis yra 
obelisko formos, pastatytas 
iš laukų granito. Rašytojo 
bronzinis atvaizdas išlietas 
pagal skulptoriaus B. Viš- 
niausko projektų. Paminklo 
projektų paruošė arch. Ga- 
briūnas.

metus
400,000 lietuvių?

Eltos biuletenyj sakoma, 
*£ kad tai yra rusų pasiruoši-

mas apsisaugoti nuo netikė
tumų.

išrinktas mirusio Olio vieton į tautininkų vadovybė, ligui- 
inž. E. Bartkus (vicepirm.). 'štai jautri, matanti ir girdin- 
Tarybos vicepirmininkais iš-į ti tai, ko nėra ir kas nepasa- 
rinkti: S. Michelsonas, S. kyta. Galvoje turiu jų atsi-
Gegužis, A. Trečiokas, A. 
Aleksis, P. Dargis ir kun. 
Boll. Iždo globėjais: dr. M.

liepimų j dr. M. Viniko kal
bų.

Teisybė, kaltas čia buvo
Mat, kitų metų sausio 15 VW“‘ rr‘JT dr' P™ininkau.->an-

n B. Nemickas ir J. Talalas. tis. nes įei us būtu apdaires-
tai ir tas I

d. bus Sovietų Sųjungos-*-^"^"^"''^"^ tis, nes jei jis batų apdaires- 
Zfoinri ii- T .i/itiivrkcl trvvonfA-I J-dCpOS 4U U. laryDa VCI

IR JIR NORI BOTI LYGOS

Alasltai gavus valstijos teises, to paties nori ir ha wa j ie
čiai. fla matome ju demokratų delegaciją, atvykusią į 
Washingtorą šitam reikalui paskubinti. 14 kairės j deši
nę: Hawajų parlamento pirmininkas Vineent O. Bsposito, 
buvęs gubernatorius Oren E. Long ir demokratų parti
jos vadas Robert Dodge.

nis, suipanesnis,(taigi, ir Lietuvos) gyvento-! . ’jų £.’_x.----- « ...a. susmuks Chica

Valdybos vireininkas Boris m<įj' . . ! Ir nevienu kitu atveju.
Dubasov (rusas). Jei tas su- . ,P«nkt« v?kuid» vakare A- prezidiumas turėjo tinka- 
rašvmas narodvs lietuviu Aleksis uždare kongresą, miau vadovauti. Negera, kai SS?“pie^SionS W Atstovai, sugiedoję Uetuvos beveik vfe, laik,

surašymas. Jam vado- suvagoję. Čia su- “incidentas” būtų galėjęs
Lietuvos Statistikos darys ir V1101311"1 Vy^d°- praeiti mažai pastebėtas.

vienas
bolševikai galės aiškinti, klranJ> Irstėsi . Vieni jų žmogus pirmininkauja. Jis
kad karo ir vokiečių okupa- Jau bubėjo namo, bet dau------------•- • --------- -- -•
cijos metais lietuvių nepri- «u"?aa Pasako banketui,
augo. Jeigu surašymas pio- kuns ‘“Y Pra8,detl P° P®* 
dys didesnį skaičių, tai bus ros va an
giriamasi sovietine santvar 
ka, kuri tariamai leidusi pa
didėti lietuvių skaičiui. 

Bolševikai visur daro vi-

Banketas
Po poros valandų sugrįžę 

į tų pačių salę, atstovai jau
.. .. t . x* j jos nepažino: ji buvo pilnasokias suktybes, tą pat, da- kiekvJienas d£im.

ro jie ir su skaičiais—juos'-iai cv^„ ,v ii«.« 
“fiksina” taip, kaip jiems
reikalinga, bet kaip bebūtų,

No. 29, Liepos ie, 1958

informuoti VLIKas leidžia 
ELTos biuletenius anglų, 
vokiečių ir italų kalbomis. 
Tais biuleteniais patiekiama 
objektyvių žinių apie padėtį 
okupuotame krašte, apie 
tautos rezistenciją ir jos lai
svės siekimą. Esant skubiam 
reikalui, duodami atskiri 
pranešimai spaudai ir asme
niškais kontaktais infor
muojami paskiri spaudos 
darbuotojai. Tuo tikslu VLI- 
Ko pirmininkas yra šalia 
kitko paskelbęs keliasde
šimt pasikalbėjimų Pietų 
Amerikos spaudoje.

c) Lietuvių spauda infor
muojama ELTos biulete
niais, atskirais pranešimais, 
o taip pat pasikalbėjimais 
su spaudos atstovais.,

m
Laisvieji kraštai, ypatin

gai artimieji Sovietų Sąjun
gos kaimynai Europoje, bi
jodami, kad pavergtosios 
tautos nesupainiotų tarptau
tinių santykių ligi tokio 
laipsnio, kad Vakarams tek
tų įsiterpti jėga, ir dėl ko 
kiltų visuotinis karas, rodo 
palinkimą pavergtųjų reika
lus atidėti į tolimesnę ateitį 
ir bent laikinai atsiriboti 
nuo jų. Tokiose sąlygose 
Lietuvos laisvinimo reika
lai gali būti pamiršti. Karts 
nuo karto tai George Ken- 
nan, tai Gateskill, tai Hea- 
ley pasirodo su savo neitra- 
lizacijos ar panašiais pla- 

? nais, kuriuose Lietuva neim

Laisvinimo darbą styrinsim
Dr. A. Trmalco, VLIKo pirmininko, pranešimo, padaryto

Amerikos Lietuvių Kongrese, 1958 m. birželio 27-28 
dienomis, Bostone 

SANTRAUKA
1. Tautos nelaisvei užsi- je, kasdien tikrina okupuo- 

tęsus, Vyriausias Lietuvos tame krašte leidžiamų spau- 
Išlaisvinimo Komitetas dųir nuolat apklausinėja at- 
(Vilkas) yra pasiryžęs dau-j vykstančius iš Sovietų Sų- 
giau negu bet kada daryti jungos ir okupuotosios Lae- 
visa, kas žmogiškomis prie-1 tuvos asmenis, kurie kų nors 

žino apie Lietuvą ir jos pa
dėtį. Visa tais ir kitais ke-

pavargsta. Juk buvo keli vi
cepirmininkai, iš kurių vos 
porai teteko truputį papir- 
mininkauti.

Ir vicepirmininkai buvo 
ne vien tik už prezidiumo 
stalo sėdėti. Jie privalėjo 
skilai sekti Kongreso eigų 
ir teikti pagalbų pirminin
kaujančiam. O buvo toks 
momentas, kada vienas vi
cepirmininkas, perėmęs pir
mininkavimų, ilgokai žiūrė
jo į darbotvarkę, norėda

las garbės svečiams.
Svečių susirinko arti 400.

Jų tarpe buvo ir senatorius 
John F. Kennedy, kuris sa
vo kalboje pareiškė viltį, ___  __ _ ___ ____
kad Lietuva vėl bus nepri- styti.*”5 & I sios tautos laisvės viltį su-

metais, rašoma, kad 1940 mirė buvęs mokytojas Kos- k^aysoma r pažadėjo mūsų ‘ gykštesnis turėtų būti H atsfcatymu*
metais Lietuvoje lietuvių tas Dambrauskas, Miami Pa^”gas i prezidiumas ir savo žo- ,^ Lietuvos navenrėias__
tautybės gyventojų buvo mieste gyvenančios daini- i Vėliau atėjęs gubernato- džiams—pats turėtų ko ma- *• t •__nrie5n<rai Ltn
2,400,000. Tos pačios enci- ninkės A. Dambrauskaitės rius Foster Furcolo taipgi žiau kalbėti ir ko daugiau X ?™tns e£l 
klopedijos 50-ame tome, ku- brolis. Birželio 18 d. jis pa- tart šiltų, padidinančių žo- leisti kitims. k?čiXta, a k* ™art
ris išėjo peniai, jau rašoma, laidotas Šiauliuose. įdz'M,salie Ą^nkieciai Gerai padarė Kongresas „aSu žvriu oku^Sw iZ

?ai^Z K01 UeHiVa “■ nUta-ręS> ,kad ™mai ba- iimi/lietuvi.™ surusinti ir 
' i_ a..—v.. ^ų anksto išspausdinti ir krašto bei jo gyventojų ište-

,vo Juozo jėiai savo kalbose tik svar- ir —
jKaiecko kalba kuria iis u • f i D08t • .. 3 goim irnaudotl- Tie žygiai 
k • - g •ių* • bosnius Dnlykus bcp&licstų. vykdomi DHČi&mo kr^žtĄ ir

zm • s • baigė tvirta kiltum, kad su- Tas sutrumnintu iu nranpši- - -i(Tęsinys) letamtomta ievomis nrikebd- L“ JO nbų.

Kur dingo
pusė miliono lietuvių?

Sovietų Enciklopedija 25 
-ame tome, išleistame 1954

o kitų metų gyventojų sura
šymo duomenys bus įdomūs.
Mirė K. Dambrauskas

Birželio 15 d. Žagarėje

mas susivokti, kurioj vietoj m®n«mis yi^ galima/ laisvės 
esama, kas reikalinga svar- .1^0^ pnartinti, pavergto-

liais gaunama medžiaga 
n a u dojama reikalingiems

atl'?li *r ^dijoJb“ nima ir paliekama Sovietą 
ELTOS informacijos dar- „adatis
bams vykdyti.

3) Kokia bus Lietuvos, o
orbitoje, šioji padėtis verčia 
mus ne tiktai budėti, bet 
veikti ir šaukti, kad Lietuvataip pat visos Rytų Europos, kenfia jr kad ,ietuvi tou. 

ateitis, jos valstybine san- n

Amerikos Lietuvių Koųresasl..Gs,S“i“i o prane- gamybinė

Ketvirtasis posėdis

Šiame posėdy paskaityta 
dalis sveikinimų, nes vi
siems skaitvti trūko laiko. 
Tų sveikinimų šis kongresas 
gavo tikrai daug. Jį sveikino

u - - . . Islau,stoim,s Je8°mls prikelsi- mus ir ,iktų dau?iau laikoi g^aųTaktų akivaizdoje
bų-prasymų sugrįžti, sugrĮ-me Lietuvą. [atstovų kalboms. Teisybė/y L IK ui teko savo
zo bet nebepirminmkavo. Vysk. Podolskis sveikino ne iš visų jų galima išgirsti !darba sutvarkyti taiD kad

Rezoliucijas perskaitė Italijos lietuvių vardu, dar įdomaus ir naudingo, bet vis kain galima sėkmingiau ga-
prel. J. Balkūnas. kalbėjo L Šimutis ir A. Ma- dėlto reikia duoti iš toli su-Ir P u-o «• «.♦ c • ♦nralic ioii ?• *i o *7 7 . ? rei?°a ayou *s ion su- j,ma butu atremti. SovietųDalis jų jau įsspausdmta tjoska. Rastu sveikino arkv. važiavusiems žmonėms “šir-
praeitam numery. Be šitų, R. Cushing ir Amerikos 
nutarta sudaryti komisijų Darbo Federacijos—C. I. O. 

pats JAV prezidentas D. D. ALT statutui pakeisti, rei- unijų sąjungos pirmininkas 
Eiserhovver, valstybės de- kalauti apyskaitų iš tų orga- George Meany.
parlamentas, abiejų partijų nizacijų, kurioms skiriamos Meninę dalį atliko solis- 
vadai. viso 27 senatoriai iš',lėšos; pranešimus kongresui taj - Stasė Daugėlienė irSta- 
21 valstijos ir 47 atstovų rū-, pat uosti raštu; raginama sys Liepas, jiems akompo- 
mu nariai iš 16 valstijų, dalyvauti Bendruomenės ravo ięOmp> JUHUS Gaidelis. 
Kongresas pavedė prezidiu- saukiamame seime New porą šokių* pašoko Onos 
mui visiems svekintojams Yorke, remti lėšomis ir ras- Ivaškienės vadovaujamas

važiavusiems^ žmonėms sir- j priešiškus žygius. Tuo tikslu
dį atverti”, šitame Kongre
se nedaug laiko tebuvo nu
matyta atstovų pasisaky
mams, bet jei prezidiumas jr planavimo uždaviniai; 
butų daugiau dėmesio į tai 2) Informacinė veikla ir 
atkreipęs, būtų suradęs dar 3 j Politinės akcijos žy
ne vieną minutę laisvo lai- Hai 
ko

VLIKas yra sąvo darbą pa- 
skirstęs į tris sritis:

1) Tyrinėjimo, stebėjimo

tvarka, ūkinė organizacija 
ir interesai — šiandien

nenurimo fn]
IIVHU1 1IIK7 lrnl noot.nva

Jau ir šiame Kongrese at
stovai iš anksto gavo raštu.

padėkoti atitinkamais ras- tais jaunimo leidžiamą an- tautinių šokių sambūris, jam .paruoštą finansų apyskaitą,
tais. ,g.ų kalba informacijos žur- griežė j. Gaidelis ir broliai

Daug sveikinimų buvo ir nala Lituanus, rūpintis, kad stroiios. Laisvais protar-l“ z_ • _ ____ 1__ ii-- A ir
bet pranešėjas vis viena visą 
ją skaitė. Visai be reikalo, 
veikėjo tik padaryti išva

das, kurios dar labiau pa
ryškintų ALT finansinę pa
dėtį. Ir ruošiant apyskaitą 
reikėtų jos neapsunkintr ne
reikalinga medžiaga. Saky
sim, ir šiam Kongresui pa
tektoj apyskaitoj paskuti
nių 6 mėnesių pajamos-išlai- 
dos buvo surašytos mėne
siais. Kam tas reikalinga? 
ALT ne prekybos įmonė,

iš lietuvių organizacijų bei Amerikos mokyklose būtų piais Metropolitan orkestras 
atskiru asmenų, kurie nega- teisingai mokoma Lietuvos griežė lietuviškas ir kt me- 
Įėjo dalyvauti; daugelis jų stori ja ir geografija ir t t lodijas. Banketui vadovavo 
prie savo sveikinimų pridė- Priėjus prie darbotvarkės adv. John J. Grigalus. 
jo ir auką. klausimo—Amerikos Lietu- Vienuoliktą valandą ban-

Sveikino VLIKo vykdo- vių Tarybos sudarymas, no- ketas buvo baigtas Lietuvos 
mosios tarybos pirmininkas miracijų komisijos vardu A. himnu, kurį giedojo Stasė 
J. Glemžė Montrealio Lie- Aleksis pranešė, kad Tary- Daugėlienė, pritariant vi- 
tuvių Taryba, Urugvajaus bą sudarančios politinės sro- siems dalyvams. 
dr. Griniaus vardo draugija, vės deleguoja šiuos asme-
Argentinos Lietuvių Balsas nis: Socialdemokratų Są-( kelios pa.tabo.
ir 1.1. ;junga: K. Balkų, adv. S. Baigdamas noriu padaryti

Šiame posėdyj mandatų- Briedį, dr. P. Grigaitį, B. kelias pastabas, kurios gal kuriai svarbu kiekvieno mė^ 
-aukų komisijos pirmininkas Keblaitienę, T. Matą, S. Mi- bus naudingos ateičiai. Vi- nėšio pajamos-išlaidos. Bū- 
A. Young pranešė galutinį chclsoną ir J. Talalą. sų pirma Kongreso rengė-1'
atstovi) skaičių—396 atsto- Lietuvių Tautinė Sanda- jai nevisai gerai sutvarkė 
vai ir bendrą aukų sumą— J* Arlauską, A. Devenie- į atstovų registraciją. Dėl to 
S9,747. Išdidesnių aukų pa-'n?» S. Gegužį, K. Jurgeliu- Kongreso atidarymas užsi- 
minėtinos šios: Nevv Yorko n^> dr- J* Pajaujį, M. Vai- tęsė ištisą valandą. 0 ka- 
Alto skyriaus $1,700, Chica- dylą ir adv. J. Verbai). Idangi Kongresas ir taip la- 
gosir Rochesterio Alto sky-; Lietuvių R. K. Federaci-'bai mažai valandų teturėjo, 
rių po $1,000, SLA centro, ja: prel. 1. Albavičių, A. tai pražuvusioji valanda bu- 
Alto Bostono skvriaus, So.!Aleksį, prel. J. Balkūną, E. vo didelis nuostolis.
Bostono Lietuvių Piliečių Paurazienę, inž. A. Rudį,1 Neleistinas buvo ALT Bo- 
Draugijos po $500, Mont- dr. V. Šimaitį ir dr. V. Vy- stono skyriaus pirmininko 
realio Lietuvių Tarybos gandą. Į A. Matjoškos atidaromasai
Š300 ir t t Letuvių Tautinė Sąjunga: žodis. Jis, užuot pasveikinęs

VRte ir KeblinsUnė'; kri- R k* Kon«Te?a8 tu9
kščionių demokratų veikė- ,r A' ?rec]°> T . . ™m''
i»i Gal dėlto iu žodžiais oa- Susivemjimas Li e tuvių nėjęs pnes mėnes) New Yor- 
li vi»čAmerikoje: P. Dantį, E. Mi- ke buvusio tautininkų šuva- 
Smutfe,Pkuris net PXitrau- 7 <£. M-Vinilų. «avimo nutarimui Batono
kė iš prezidiumo ir tik po Lietuvių R K. Susivieniji- skyrius turėtų savo pinui- 
v^kupį Blizgio ir lutų kai- n,as: kun- Bo>1- V- KvctkM mnkui l’areikstl Pretesų

tų pakakę bendros pajamų- 
išlaidų sumos.

Bendrai Kongresas ėjo 
sklandžiai, jis buvo gausus, 
susilaukė didelio Amerikos 
viršūnių dėmesio. Nėra abe
jonės, kad jis sustiprino ir 
atstovų pasiryžimą tęsti ko
vą už gimtojo krašto laisvę, 
o atstovai tą nuotaiką pa
skleis grįžę į savo gyvena
mąsias vietoves. Toks juk ir 
buvo Kongreso tikslas.

Kongreso eigą užrašė 
“Voice of America” ir ji 
bus perduota į Lietuvą. 
Svarbesnes kalbų ištraukas

gaus laisvės ir nepriklauso- 
mybės.

Vaduodamasis šiais su
metimais, VLIKas kėlė, kur 
galėjo, Lietuvos reikalus. Į 
Jungtines Tautas šiuo trum
pu metu jau kreipėsi net 
keletą kartų. Yra iškeltas 
skundas prieš Sovietus dėl 
Dubravoje sušaudytų lietu
vių studentų, o vengrų klau
simų svarstymo proga VLIK 
-as pakartotinai prašė iš
plėsti nepriklausomybės at
statymo reikalą į visas pa
vergtąsias tautas, įskaitant 
Lietuvą. Kairo, Vienos, ir 
Kopenhagos k o n f e renci- 
joms priminta laisvinimo 
reikalai. Bonoje, Washing- 
tone, Rio de Janeiro, B. Ai
res, Montevideo, Santjago 
de Chile, Lima, Bogota, Ca- 
racas ir Panamoj asmeniš
kai lankytasi Užsienių Rei
kalų Minsterijose ir kalbėta 
Lietuvos reikalais. Palaiko
mi taip pat santykiai su es
tų, latvių, ukrainiečių, len- 

užuomidos mfor- kų ir kitų pavergtųjų tautų 
ELTOS biuleteniais emdlinėmis nrtrani7Jir>iinmis

sunku numatyti. Tai apsun
kina planavimo darbą atei
čiai. Nežiūrint šių neaišku
mų, LŪA Komisija yra bent 
teoretiniai išstudijavusi eilę 
Lietuvos ūkio problemų ir 
paruošusi kaikurių planų 
pagrindus.

Bendradarbiavimo su Bal
tijos kaimynais komisija tą 
pat daro, siekdama išdirbti 
aitimesnio Baltijos tautų 
susiartinimo planus. Komi
sijos pirmininkas Dr. M. 
Anysas yra dargi paruošęs 
galimos Baltijos valstybių 
federacijos k o n s t i tucijos 
projektą.

Esamosios padėties tyri- II
nėjimams vykinti ir ateities Informacjos darbas, kurį 
žygiams paremti VLIKas atlieka VLIKo Tarnybos, 
dalyvauja ir finansiniai re- yra trijų paskirčių: Paverg- 
mia Lietuvos Rytų Studijos tosios tautos informavimas 
Komisijos, Lietuvos Vakarų oro bangomis, laisvojo pa- 
Studijų Komisijos, Lietuvos šaulio informavimas spaus-
Ūkio Atstatymo Komisijos 
darbus. Pe to, palaiko nese
niai įsteigtąjį Lietuvių Tyri
nę j :mo Institutą.

Visos šios institucijos, ku
rias, išskyrus paskutiniąją, 
yra ligi šiol šalia paties VLI- 
Ko parėmę ALT ir Lietuvos 
Pasiuntinybė Washingtone, 
ruošia rimtus mokslinius 
darbus apie Lietuvos žemes, 
žmones ir sienas, ūkį ir jo 
atstatymą, LVS' Komisija 
jau išleido savo darbų pir
mąją knygą—Mažoji Lietu
va—kitos seks vėliau, LRS 
Komisija taip pat yra pastū
mėjusi savo studijų darbus. 
Lėšų stoka, deja, neleidžia 
šių darbų išplėsti nei pasku
binti. Lietuvos Ūkio Atsta
tymo Komisija yra išleidusi 
visą eilę studijų ūkio klau
simais. Kai dėl neseniai įs
teigto LT Instituto, tuo tar
pu jis tenkinasi suminėtųjų 
Komisijų darbų leidimu ir 
tik vėliau numato' imtis tyri-

dintu žodžiu svetimomis, 
ir savosios išeivijos šiapus 
geležinės užuolaidos infor
mavimas
lietuvių kalba.

a) Pavergtoji tauta yra
reguliariai informuojama, 
kasdien radijo bangomis iš 
Madrido, Vatikano ir Ro
mos, o svarbesnių įvykių ar 
švenčių proga—per Ameri
kos Balsą, per Stuttgarto, 
Hamburgo, Vakarų Berly
no ir kitas radijo stotis. Pa
gal nustatytą programą šiuo 
būdu tauta yra informuoja
ma apie laisvinimo žygius, 
laisvųjų lietuvių politinę ir 
kultūrinę veiklą, apie tarp
tautinę padėtį, kaip mes ją 
suprantame, apie sovietų 
žygius, jų tikruosius tikslus, 
kurių jie siekia ir kaip mūsų 
žmonėms reikia laikytis jų 
atžvilgiu, ir, pagaliau, apie 
laisvojo pasaulio žygius ir 
jų reikšmę. Sios radijo pro
gramos ir jų perdavimas į 
kraštą yra nuolatinis ryšis 
su pavergtąja tauta ir jai

—j « Jojimo darbų.
perdavė ir Laisves Varpo o) Dabartinei VLIKo________ — _
radijas birželio 29 ir 1 iepos veiklai paremti VLIK Vyk-'pagrindinis šaltinis neiš- 
6 domoji Taryba turi Vilniaus!kraipytų žinių.

J. V-gat radijo sekimo stotį Europo-1 b) Laisvajam pasauliui

egzilinėmis organizacijomis, 
norint sustiprinti laisvinimo 
akciją ir suderinti ją, kur 
galima ir reikalinga. Tuo 
pat tikslu aktyviai dalyvau
jama Pavergtųjų Europos 
Tautų (PET) Seime, ku
riam VLIKo žmonės yra pa
tiekę visą eilę raportų ir ku
rio darbuose jie aktyviai 
reiškiasi. Kadangi PET žy
giai daromi visų pavergtųjų, 
t. y. ir Lietuvos vardu, tai 
yra sutaupę ne vieną žygį, 
kurį būtų reikėję VLIKui at
likti atskirai.

Šita pačia nuolatine veik
los kryptimi bus veikiama ir 
toliau. Ar laisvės valanda 
išmuš rytoj ar vėliau, tas 
mus nė kiek neatpalaidoja 
nuo pareigos yeikti. Ir vienu 
ir antru atveju turime tvir
tai stovėti Lietuvos bylos 
gynyboje. Jei mes to neda
rysime, niekas kitas to neat
liktų, o pavergtoji tauta, bū
dama Sovietų prispausta,

(Nukelta i 74ą psl.)
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—Alou, Maik!
.—Sveikas, tėve! Kas gir-j 

dėt? ;
—Girdėju, vaike, kad 

Čikagoj bus SLA seimas.
—Taip, tėve, bus. 

v —Ar tu važiuosi?
—Norėčiau važiuoti, bet 

neturiu pinigų.
—Pinigų, vaike, ir aš ne

turiu. Teisybė, Zacirka apsi
ima mane savo kalamaškoj 
nuvežti už dyką, ale kur tu 
žmogus pasidėsi tenai nu
vežtas? Juk ant saidvoko 
nemiegosi, o tas utelis, kur 
eselai seimavos, už vieną lo
vą čežina iki $16.95 per 
naktį. Tokį praisą, Maiki, 
gali mokėti tiktai bagoty- 
riai, ale ne žmogus, katras 
gyvena iš sunkios procios.

—Tas tiesa, tėve, viešbu
čiai plėšia.

—Nu, tai kokio bieso rei
kia į tokius viešbučius eiti? 
Argi jau pigesnių pleisų nė
ra? Juk mūsų žmonės ne 
milionieriai, kad galėtų to
kius praisus mokėti. Atsi
menu, seniau visi seimai bū
davo lietuviškose salėse ir 
nakvynes delegatams seimų 
komitetai parūpindavo pas 
lietuvius. Kodėl dabar ne
galėtų taip padaryti?

—Dabar taip nedaroma, 
turbūt, dėl to, tėve, kad 
viešbučiuose rengti suva
žiavimus lengviau. Rengė
jams nereikia rūpintis nei 
d e 1 egatų pavalgydinimu, 
rei jų nakvynėmis. Viešbu
tyje viskas išruošta. O kad 
viešbučiui reikia brangiai 
mokėti, tai seimo rengė
jų kišenės nenukenčia, 
nes jie yra vietiniai žmonės 
ir nakvoja savo namuose.

—Olrait, Maiki, bet kaip 
aš galiu nuvažiuoti į seimą, 
kada taip brangiai kaštuo
ja? <

—Organizacija tuo nesi
rūpina, tėve. Kas gali va
žiuoti, tas važiuoja, o kas 
negali, tas sėdi namie. *

—Na, o kaip tu rokuoji, 
ar SLA negalėtų man kiek 
paskirti iš savo skarbo?

—Ne, tėve, SLA konsti
tucija neleidžia tokių paski- 
į imu daryti.

—Maiki, tu turi misteiką. 
Aš girdėjau, kad dviem Či
kagos radijušams buvo pa
skirta po 50 dolerių.

—Tai buvo jiems atlygi
nimas už patarnavimą SLA 
reikalams ir kartu parama 
lietuvybės palaikymui. O iš 
tavęs, tėve. nėra jokios nau

SodaUemokatai tarėsi
Birželio 29 d. Bostone įsistojimu. Taipgi pagerbtas 

Keleivio patalpose įvyko neseniai miręs veiklus Bos- 
29-tasis Amerikos Lietuvių tono kuopos narys drg. Jo- 
Socialdemokratų Sąjungos nas Jankauskas įr kiti mirų* 
suvažiavimas, kuriame da- šieji po paskutinio suvažia- 
lyvavo 36 atstovai, kai kurie vimo LSS nariai, 
gana ii toli—Chicagos, Ak- Apie socialistų veiklą

dos nei Susivienijimui, nei 
lietuvybei.

—Maiki, aš protestuoju!
Kaip tu gali sakyti, kad iš 
manęs nėra jokios naudos 
lietuvybei? Tu visoj Ameri
koj nerasi lietuviškos auzos, 
kur aš nebūčiau buvęs, ir 
kur tik nueinu, visur pake
liu lietuvybę. Jeigu ne aš, 
tai daugelis Amerikos lietu
vių būtų ir prigimtą 
šnektą užmiršę ir nebūtų 
tiek daug jų prie SLA pri
sirašę. Taigi aš esu daugiau 
užsitarnavęs, negu kaž ko- 
kie radijūšninkar O kiek 
aš gražių dainų esu sudėjęs!
Ot, ir dabar turiu sustatęs 
vieną karunką apie pande- 
liečių ir kupiškėnų sporą. 
Pandeliečiai sako:

Žiną Vilni,
Žiną Kauni— 
Pondeliečiai 
Yra slauni!
Žiną Vilni,
Jakubštoti— 
Pondeliečiai 
Yr’ bagoti!

Kupiškėnai ubagai— 
Išdaužyti jų lungai.

O kupiškėnai atkerta:
Slaunus Vilnius,
Slauni Prienai—
Daug slaunesni 
Kupiškėnai!
Žiną prūsai 
Ir mozūrai—
Kupiškėnų 
Gražūs mūrai! 

Pondeliečiams tai blogai— 
Kiautai vorva jų stogai!

Gindami savo unarą, pan
deliečiai dainuoja:

Jūs meluojat 
Kaip čigonai: 
Pondeliečiai 
Tikri ponai!
Jiems ant stola 
Stovi sviestas;
Jie kilbosas *
Volga riestas. 

Kupiškėnai pamainom 
Minta silkių vuodegom.

•
Dėl šitokio įžeidimo, Mai

ki, kupiškėnai šoka kumš
čius iškėlę:

Kupiškėnai 
Smart vajokai— 
Sunkūs, kieti 
Jų kulokai;
Ir kai kerta,
Tuojau griūva 
Pondeliečių 
Visa krūva ...

Čia, Maiki, daina jau nu
trūksta, ba pandeliečiai ir-siu.

rono, Clevelando,' Detroito, 
Binghamtono ir kt.; buvo ir 
svočių.

Pranešimą Centro Komi
teto vardu padarė sekr. K. 
Balkus ir ižd. J. Pakalka. 
Apie Literatūros Fondą in
formavo K. Bielinis. Fondas 
neseniai išleido Stepono 
Kairio atsiminimų “Lietu
va Budo” pirmąją dalį, ku
rią spauda ir skaitytojai la
bai šiltai pasitiko. Fondo 
balansas jau pasiekė virš 
$5,000. Numatoma, kad šių 
metų gale Fondas išleis an- 
antrąjį leidinį — K. Bielinio 
atsiminimus.

Iki šiol Fondo garbės na
riais (tai yra įmokėję ne 
mažiau kaip $50) yra LSS 
19, 60 ir 71 kuopos, J. Ado
maitis, K. Bielinis, J. Buivy
das, B. Bedarfas, A. Fren- 
zelis, P. Kriaučiukas, J. Pa- 
knys, N. Trumpickas, J. 
Sonda, J. Vitkūnas, A. Ži
linskas ir J. Žukauskas.

Paprastų narių, kurie 
įmokėjo ne mažiau 
$10, yra 38.

Amerikos Lietuvių Taryboj 
pranešimą padarė dr. P. 
Grigaitis. Jis pabrėžė, kad 
socialdemokratai į bendrą 
Lietuvos laisvinimo darbą 
ėjo ip eina atvira širdimi, 
ko negalima pasakyti apie 
kažkurias kitas tame darbe 
dalyvaujančias sroves. To
dėl darbas yra nelengvas.

Suvažiavimas p a r e iškė 
pasitenkinimą draugų veik
la A. L. Taryboje, padėkojo 
dr. P. Grigaičiui už jo nenu
ilstamą darbą, linkėjo ir to
liau taip pat ryžtingai veikt.

Suvažiavimas gyvai svar
stė savos spaudos reikalus— 
Keleivio ir kartu su Lietu
vių' Darbininkų Draugija 
leidžiamo žurnalo “Darbas”. 
Suvažiavimo dalyviai parei
škė savo pastabas, Keleivio 
redakcijos . ir administraci
jos atstovai (J. Januškis ir 
J. Sonda) ir “Darbo” admi
nistratorius J. V. Stilsonas 
davė paaiškinimų į kaiku- 
riuos pakeltus klausimus, 

kaip Į K. Bielinis iškėlė reikalą 
susirūpinti Amerikos Lietu

PARODYK, KAS ESI

Leoanono kareiviai rodo vieną “sukilėlį”, iš kurio doku* 
mentu matyti, kad jis yra iš Sirijos atsiųstas. Bet Sirija, 
kuri dabar yra diktatoriaus Nasserio valdoma, neprisi
pažįsta siunčianti sukilėlius į Lebanoną ir visai kitaip 
juos remianti. Apačioj Lebąnono kariai slepiasi už tanko, 
saugodamasi sukilėliu kulkų.

Pranešėjas pastebėjo, kad vių Socialdemokratų Sąjun 
kaikurie draugai labai uo- gos istorija, 
liai platina Fondo išleistą-1 Į Centro Komitetą išrink- 
ją knygą, iš jų ypač pažy-jti: adv. S. Briedis, K. Bieli 
mėtini J. Novogrodskas, Lu-jnis, inž. K. Balkus, dr. P.

Rygoje prieš 50 metų
J. VLKS

(Tęsinys)
Įkandin paskui Juozo‘suimtas, kalinamas, 

Dumšos veikimą sekė D. į tardomas, bet nieko

ir karui prasidėjus mobili
zuotas. Tuose už Kazanę 
mūšiuose Putna jau vadova
vo atskiru daliniu ir už juos 
buvo apdovanotas ordinais 
ir kartu pakylėtas kariniu 
laipsniu. Vėliau garsioje 
Tuchačevskio byloje jis bu
vo nuteistas mirti, sušaudy
tas ir dabar reabilituotas, 
lietuvių tautos didvyriu 
skelbiamas, nors su lietuvių 
tauta veik nieko bendro ne
turėjo. Kovojo už svetimus 
reikalus, svetimų pasmerk
tas mirti ir dabar svetimų 
“prikeliamas” iš numirusių.

Taigi ir rygiečiui nenuo
ramai, mažo išsilavinimo 
vyrui D. Tūriai, greičiau ne 
dėl savo įsitikinimų, bet dėl 
savo būdo ypatybių tapu
siam čekistu teko tuose Ru
sijos imperijos lemtinguose 
mūšiuos dalyvauti ir ten žūt 
ne atviroje kovoje, o čekistų 
gretose, kurie buvo provo
katoriais įsprausti į totorių 
tautos judėjimą dėl savo 
žemės laisvės. Deja, lietu
viškai kalbančių komunistų 
;spauda D. Turios kaž kodėl 
įiki šiol neprisiminė ir jo į 
(komunistų didvyrius nepa- 
j kylėjo, kaip dabar Kapsuko 
(išdaviku apšauktą Juozą 
Dumšą jau mėgina kilstelti 
aukštyn, o čekistu mirusį P. 
Eidukevičių jau didvyriu 
pakėlė.

Bolševikai su idel-ural to
toriais labai žiauriai pasiel- 

il . i 'gė. Jie tūkstančiais buvo žu- 
domi, jų gausi spauda veik 

lb k..^ o da-Turla. Jis nė savo bendru' ž a r darmerijos tardytojai į^u v?saTairi7ju spaudą
išsilavinimu, nė savo būdu, i negalėjo išpešti, nora tvir- J neeirdėti Jei seniau

- . nė elgsena negalėjo būti,tai tikėjo, kad tei vienas
lėtu- kaševičius, Šarapnickas, J.1 Grigaitis, J. Pakalka, J. V..'J. Dumšos varžovu, nors to- pogrndžio veikėjų. Tai ir jį, lin;VPr<5itPbi «n dėstfima- 
savolVilčinskas (Anglijoje), inž. Stilsonas ir J. Sonda. Kan- kiu stengėsi būti. Tai buvo kaip ir dar keletą tokių, iš- . . , :Aj.va«. iv»iri»a
Būni v didatais: Br. Spuaienė ir vyras vidutinio Ūgio, lie»o- trėmė befic į Vologdos gu- " v-vi t s h h V la

V. Kalvelis. . kas, gal dar trisdešimts mę- bemiją policijos priežiūron V
Rev. Komisjjon: J. Pet- tų neprasokęs. Mokėjo lietu- 

niūnąs, Ą* bulaitis ir J. Vii- vių kalba skaityti ir rašyti.

V. Sirutavičius (Detroite).
Rev. komisijos vardu kal

bėjo J. Vilkaitis, pažymėda
mas, kad piniginė apyskaita 
yra tvarkingai vedama.

Suvažiavimas patvirtino 
komiteto apyskaitą, pareiš
kė padėką Literatūros Fon
do valdybai, ypač jos nariui 
K. Bieliniui, už ryžtingą 
darbą, paragino visas kuo
pas ir atskirus narius pla
tinti fondo išleistas knygas, 
stoti nariais ir remti auko
mis.

LSD Užsienio Delegatū- 
ros vardu kalbėjo Steponas 
Kairys. Delegatūra daug pa
dėjo socialistams “akis at
verti”, kur to reikėjo, pažin
ti komunistus. Pradžioje 
jos žodžiai ir raštai buvo su
tikti šaltai. Kas kita dabar. 
Delegatūra artimai bendra
darbiauja su įvairiomis so
cialistų organizacijomis, da
lyvauja tarptautiniuose so
cialisto] suvažiavimuose, ten 
kelia savo pavergto krašto 
reikalus.

vieneriems metams be tei
sės grįžti į Latviją. Po šio antrojo pasaulinio

kaitis. • į Kalbėjo labai darkyta lie-.Į 1917 m. pabaigoje jis pa- ^^še^:”31 ^rai^'organi-
Suvažiavimo: proga aukų tuvių kalba, įbrukdamas sirodė Maskvoje, paskui Pe- J našiai vpikiančbi ir

sudėta virš $300 Aukotojų Ui latvių Ui lenkų žodžius, j tragrade ir švafetėsi Imtu-
vardai bus paskelbti vėliau, nors kalbėjo visuomet ug-vių Uipe jau kaip bolsevi- „nip yIir.

Suvažiavimas buvo gy- ningai”. Tiek kilme ir dar- kuoj’antis. Arne 1920 m. žu- Į " totorių tautos Plikimą, 
vas, darbingas^..jam vado-'bu buvo darbininkas, darbi-(vo čekistų dalinyje Permės 1 iz.™o ..„ejagaivi kar. 
vavo St. Strazdas ir J. Vii- ninkas sunkaus darbo. So-(apylinkėse, prie Uralo kai- tu šįaurės Kau

kazo tautomis, visi totoriaikaitis.
Ž-tis

cializmą jis suvokė ne tiek 
protu, kiek jausmais ir ne-

nų.

dėjo pastangų tą darbo sričių gyventojai idel-uralai,
1919 m. Permės-Kazanės }1UVO j§ ten išgabenti “neži-

SPORTININKŲ LEIDINYS

Šių metų radenį ir kiUis 
meUis daugelis Š. Ameri
kos lietuvių sporto klubų 
minės savo veiklos dešimt
metį.

Norint atžymėti sporto 
klubų-vienetų ir bendrai 
mūsų sportinės veiklos de
šimtmetį yra numatyta iš
leisti specialų leidinį, ku
riame bus aprašyti visi Š. 
Amerikos lietuvių sporto

____  klubai, FASK’as, Sporto
Suvažiavimas, išklausęs (apygardos, š. Amerikos liet 

pranešimą, padėkojo pirmi- si*”10 žaidynes visa tai pa
iliustruojant sportinės veik
ios nutraukomis.

Kadangi šis darbas

__  noma” kryptimi ir nežino-
permiai, visi jie totorių kil- mam Hkįmui. 
mės, pasiskelbė nenriklau- Kodėl mes čia nukiypo- 
soma valstybe su Kananes me j šoną jr prisiminėm to- 

... _ sostine. Totorių judėjimas torius? O tik paryškinti,
sąs žmonių samouns. O ge-idėI valstybės atstaty-:kai mūsu Uut(B surms yra

kitų išprievartaujami ir kaip 
jie žūva už visai svetimus 
mūsų tautai ir darbo žmo
nėms reikalus.

žmonių judėjimą giliau pa
žinti. Tam judėjimui jis bu
vo įtikėjęs fanatiškai. Jo 
įsitikinimu tai buvo gerą ne-

ro jo supratimas taip pat! mo ėjo iš senų laikų. Jų kal-
buvo siaurokas, prastutis—ba pirmas laikraštis pasiro-
reikės mažiau dirbti ir dau-^ė 1901 m. Kazanėje “Te-
giau gauti. Ir jam atrodė, rekj\ vėliau kitas vardu
kad tas geras čia pat už var- “Churiat”. Iki tų metų toto-
tų, ranka pasiekiamas. Ir’riu spauda buvo uždrausta.
todėl tiek pogrindžio, tiek Totoriams Kazanė buvo ir
draugijos “Giedros” veiki- na tas pats, kas lietuviams
me jis buvo pareigingas, uo- Vilnius. 1917 m. idel-pralai,
lūs, į darbą besiveržiąs, j^nniai, visi bendra pava-
Kartu su juo veikusieji dinimu totoriais vadinami,
draugai jį tokiu darbu a p- jau turėjo per šimtą įvairių
kraudavo ne dėl jo sugebė- periodinių leidinių. Jų vien
jimų, o tik dėl nebuvimo tik Kazanėje ėjo 74, Ufoje
kas kitas tas pareigas gale- —43 Orenburge—39, Per- n jai .__ _______ ♦___ ♦ •

GLEM2A SOCIALISTŲ
KONFERENCIJOJE

ninkui drg. Š. Kairiui už ak
tingą veiklą ir pareiškė jam 
gilią užuojautą dėl jo bran-,
gios žmonos Onos Leonaitės reiKa ingas nemazo® , . . _____ , __  ____ .{
-Kairienės mirties (mirė todėl yra prašoma visų spor- griežtai prisilaikąs konspi-Venta. O jų gyventa plačiu 
Kaune birželio 12 d.). Jos to klubMir PavieniM asmenų ,, ~ ,
atmintis buvo pagerbta at.: bendradarbiavmo, parūpi-
—■------------------------___įnant medžiagos ir nuo-
gi šoka kulokus iškėlę ir ,TaiP '>a.t, I«!dinio
prasideda failas. Kai api-!lc,dl7’u'. yra •«;
brazdina vieni kitiems no- 80g> kūnas manoma sunnkU 
sis, tada padaro ugadas, vi- Pfepun>erata is anksto. Lei
si apsikabinę pasibučiuoja k»ina niMtatyta $2, o
ir sutinka, kad failas buvo bus laik°mi
nereikalingas. Sporas už- ?arbes prenumeratonais ir 
sibaigia klumpakoju. Na, įM var^al bus paskelbti lei- 
tai kaip tu rokuoji, ar už to- (,inyJe-

irbas yra,tų atlikti. O gal dar ir dėl mėj—5 ir dar kitose įvairio- 
žos talkos, to, kad, jis nebuvo plepys, se vietose, kur totorių gy-

racijos taisyklių ir iš kitų juožu visu Pavolgiu iš abie 
to pat reikalaująs. Mėgo ju pusių, šiapus ir anapus 

nuo- kaip kada savo nuotaikas uValo kalnų iki Chabarov- 
svaiginamais gėralais pa- sko, Omsko, Tomsko ir kitų

Elta praneša, kad VLIKo 
Vykdomosios Tarybos pir
mininkas Jonas Glemža, pa
naudodamas trumpas ato
stogas, išvyko į Olandiją 
(Amsterdamą), kur liepos 
12-13 dienomis įvyko Vi
durio ir Rytų Europos Soci
alistų Unijos tarybos konfe
rencija. Jis kaip Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
delegatas, yra paprašytas 
konferencijai patiekti pra
nešimą apie Pabaltijo kraš
tų apsijungimą. šioje kon
ferencijoj norima išryškinti 
Rytų Europos socialistų pa
žiūras į Eurojios apjungimo 
ir regionalinių (sritinių) są
jungų klausimus.

REDAKCIJA ATSAKO

kaitinti. Nora tokiais atvė- Sibiro miestų apylinkėse, 
jais ir jo burnelės išspruk- Tas totorių nacionalinis ju- 
davo kaip kada nešvankių Į dėjimas ir jų pastangos at- 
žodžių, bet šiaip liežuvis kurti savo valstybę, bolše- 
buvo kietai laikomas ir nie- vikams sudarė didžiulį pa
kam neprasitariama apie Vojų, tai būtų buvęs galas 
jo pogrindžio veikimą ar jo canj sukaltai Rusijos impe- 
įsitikinimus. Jis buvo išrink-rijai. Todėl bolševikai į tas 

•'tas ir “Giedros” draugijos kovas metė geriausias savo
J. Anskat, Australijoje— 

Tamstos rašinėlio, kuriame 
norite įrodyti,, kad ir bibli
jos minimame rojuje Ado
mas su ieva kalbėjo lietu- 

, viškai, nespausdinsime. Vi-
ko išmokti, tai liovėsi zirzęs bendrame veikime, o taip įsus argumentus už tą teoriją 
brautis į teatro mėgėjų sce- pat lietuvių socialdemokra- jau yra pasakęs dr. V. Bruo- 

tų ix)grindyje nepasireiškė, žis, naujų argumentų vargu 
i Jis taip pat Rygoje buvo nors buvo žandarų suimtas besurasime.

kią kūtybą SLA negalėtų
paskirti man kokį nors prai- ,als ,vTa, prašoma kreiptis į:valdybos nariu. Mėgino net pajėgas ir ėmėsi įvairiausių 
z<7 J°. redaktorių Edvardą Su- draugijos vaidinimuose pa- provokacijų. Tuose mūšiui

—Kiek man yra žinoma, lait,» 1.^° 51st Ave » Ci‘ įrodyti, bet kai patyrė, dalyvavo ir lietuvis karys
tėve, SLA tokių dovanu nie- cero’ ____ ___________  kad iš vaidintojo daug ko Vytautas Putna. Prieš pir-
kam neduoda. V e r č i au; , (reikalaujama, be to, dar mąjį pasaulinį karą jis gy-
kreipkis į kokią nors rašyto-P geriausia veik atmintinai tenka daug veno Rygoje, bet lietuvių
jų draugiją, kuri skiria pie-id0Vana ” ’ - ’ ’-------
mijas už raštus. drausk pažįsUaiąi

—Olrait, vaike, pati’ajy-(vardini^ gimimo, ftvenčlą ir /ną.
kitomis ornffnmia.



Puslapis Įeitai KELEIVIS, SO. BOSTON

MOTERŲ SKYRIUS
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Balfo vaistu siuntimas
Dr. V. Tercijona*

Dažniau besilankydamas 
BALFo Centre susipažinau 
su BALFo planu aprūpinti 
vaistais Lietuvoje ir Sibire 
gyvenančius lietuvius ir pa
siryžau apie tai informuoti 
per spaudą šio krašto lietu
viu visuomenę.

BALFui pavyko gauti di
delę nuolaidą vitaminams ir 
vaistams (maždaug už treč
dali kainos), kurie gali būti 
naudingi gydymui džiovos, 
reumatinių, artritinių ir kitų 
ligų. čia minėtini šie vais
tai: streptomyeinas, rimifon 
(isoniazide), cortizone, me- 
ticorten, pennicylin, multi- 
vitaminai ir kaikurie kiti. 
šie vaistai buvo BALFo 
pirkti JA Valstybėse. Iš čia 
jie siunčiami BALFo įgalio
tiniui i Vokietiją (Miunche
ną), ten individualiai pa
kuojami ir siunčiami į Lie
tuvą arba j Sibirą. Be to 
kaikurie vaistai žymiai pa
pigintom kainom gaunami 
ir Vokietijoj, o iš ten papra
stu paštu (nes atstumas ma
žas) siunčiami Į Lietuvą, 
kas atpigina jų persiuntimo 
išlaidas: i Sibirą siunčiami 
oro paštu. Gavėjas atsiim
damas vaistus iš pašto turi 
pats apmokėti muitą rub
liais.

Ankstyvesniam praneši
me buvo pasakyta, kad 
imant vaistus iš pašto muito 
mokėti nereikia, jeigu yra 
vietinio gydytojo receptas. 
Vėliau pasirodė, kad yra ne 
taip. Vietos gydytojo re
ceptas ir pažymėjimas rei
kalingas kaip leidimas tam,

kad paštas gavėjui išduotų 
vaistus, bet apmokėti muitą 
reikia. Išimtys, t. y. atleidi
mas nuo muito, daromas, 
neva, tik tiems asmenims, 
kurie guli ir gydosi sanatori
jose ir ligoninėse ir ten vai
stų negauna, ir jei vaistai 
jiems išrašyti vietos gydyto
jo. Kas iš vaistų siuntėjų tu
ri tikslių žinių apie vaistų 
gavimą vietoj ir apie kliūtis 
išduodant bei apie muitus, 
labai prašomi apie tai įrašy
ti BALFui, kuris galės pain
formuoti mūsų visuomenę. 
BALFas nori pabrėžti, kad 
vaistus siunčia be pelno ir 
procentų, be to, prašoma tik 
faktinas persiuntimo išlai
das padengti. Tuo tarpu 
siunčiant vaistus per priva
tines firmas, imamas už pa
tarnavimą gana aukštas mo
kestis, kartais didesnis už 
pačią vaistų kainą.

Medicinos žvilgsniu žiū
rint, reikia rūpintis, kad vai
stai būtu vartojami tik tam 
tikslui, kuriam jie prašomi 
ir pasiųsti, o ne pardavimui 
ar perleidimui kam kitam, 
ar spekuliacijai. Būtų gerai, 
kad visi, kurie kreipiasi į 
BALFą pasiųsti vaistų, o 
ypač tie, kurie prašo siųsti 
BALFo lėšomis, žinotų, kad 
gaus iš BALFo toki atsaky
mą:

“Tik ką gavome Tamstos 
prašymą vaistų. Deja, ne
galime Tamstai padėti, nes 
ir vaistai labai brangūs ir 
be daktaro niekas nenau
doja vaistų. Galit labai pa
kenkti sveikatai. Malonėkit

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

susisiekti su daktara ir 
gauti receptą ar kokj pažy
mėjimą, kokie vaistai rei
kalingi ir kad patys nega
lite vaistų nusipirkti, tik 
tada mes stengsimės Tam
stai padėti.”
Tai tinka žinoti ir asme

nims, kurie prašomi prisiųsti 
tokių ir anokių vaistų pagal 
“kūmutės receptą”. įsidė
mėtina, kad paštu negalima 
siųsti jokių narkotikų.

Gydytojų dabar visur yra 
ir jeigu kam reikalingi vai
stai gydymui džiovos ar ki
tų ligų ir vietos vaistinėse 
jų nėra, arba ligonis neturi 
lėšų jų pirkti, tada tegul 
kreipiasi i BALFą su savoj 
receptu ar rašteliu, prašyda-1 
mas vaistų atsiųsti.

Reikia pažymėti, kad kai
kurie vaistai džiovai gydyti, 
kaip streptomycin, isoniazid 
(rimifon), PAS (paraami- 
nosalicilinė rūkštis) reikia 
vartoti ištisais mėnesiais ar
ba metais, o net ir ilgiau. 
Todėl per ilgą laiką susida-1 
ro nemažos išlaidos juos 
perkant. Kiek žinoma, Lie
tuvoj ir Sovietų Sąjungoj 
vaistais nemokamai aprū
pinami tik ligoninėse ir sa
natorijose gydomi ligoniai, 
o ir tie ne vsi ir ne visada, 
tie gi, kurie gydosi namuose 
ir ambulatoriniai, nors re
ceptus gauna nemokamai, 
bet vaistus turi pirkti savo 
lėšomis. BALFas pasiryžęs 
visiems padėti, ir tiem ligo
niam, kurie gydomi ligoni
nėse ar sanatorijose ir ne
gauna vaistų dėl jų stokos, 
arba neturi lėšų jų pirkti, 
arba jei vaistinės neturi pri
rašytų vaistų.

BALFas norėtų gavėjams 
priminti, kad vaistus, ku
riuos iš čia ligoniai gauna, 
jie privalo vartoti tik savo 
gydytojo priežiūroj ir kon
trolėje, kad patys nesigydy- 
tų ir sau nepakenktų, neda
lintų giminėm “kūmutėm”. 
BALFas prašo šio krašto lie
tuvius, užsakant vaistus, 
apie tai painformuoti vaistų 
gavėjus, nes BALFas jokių 
informacijų ten nesiunčia.

ŠEIMININKĖMS

STEPONAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS

Liepos 17 <L sukanka 25 metai, kai jie iš New Yorko, per
skridę Atlantą, prie Soldino, Rytų Vokietijoje, vos 400 my
lių nuo Kauno žuvo,- jų lėktuvui Lituanica sudužus dėl ne
išaiškintų priežasčių. Kaune lakūnų laukė tūkstančiai žmo
nių. Kai žinia apie jų žuvimą pasiekė Liet ava; visus apgau
bė didelis gedulas. Didvyriams pagerbti nevienas poetas 
parašė eilėraštį. Vieną jų čia spausdiname, žuvusiųjų la
kūnų drąsa ir pasiryžimas visuomet bus gražiu pavyzdžiu, 
kuris stiprins jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvėps juos 
naujiems žygiams. Steponas Darius gimė 1696 m. sausio 8 
d. Rubiškių vienkiemy, Kvėdarnos valsčiai. Tauragės ap- 
skrityj, o Stasys Girėnas gimė 1893 m. spalio 4 d. Vytoga- 
los kaime, Kaltinėnų vals., Raseinių apskrities.

GIESMĖ DARIUI IR GIRĖNUI

Tūkstančiai akių sužiuro vakaruosna,
Nes iš tenai turėjo kilti geležmis paukštis.
Tartum mirštanti plaštakė daužėsi kožna širdis, 
Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukšti .
Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę,
Kaip siuvėjas vestuvių baltą drobę . ..
Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis,
Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrobė .. .
Iš padangių narsūs vyrai pažvelgė i kontinentą,
Į žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė—
Kraštas lygumų ir žydinčių darželių,—
Kuriam n© vandenyno platybes jie kelią skynė . ..

Kaip neregėti juodvarniai, pradėjo lėkti žinios . .. 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno . . .
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės,
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig toliųjų Ežerėnų . . .
Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką .. .
Ak, tą, kuri pasiaukojimu didžiu 
Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia.. .
Sudužo grėitaspamis laivas į mažas skeveldras,
Bet regiu — nesudužo amžinasis žodis,
Kad Lietuva ir šių dienų giedroj aukštybėj,
Kaip nugalinti karalienė pasirodė ....

STASYS SANTVARAS

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskenduolė

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
iabai vaizdžiai ir jdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina .......... $5.50

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Ankštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNUS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
28o psl. Kaina ...................... $3.00

NEMUNO SCNCs. Andriaus Valuc- 
ko romėnas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigvstės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vienų kny
gų, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na .......................................... $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................. $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parakė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drųsutienė, O. Radaitienė, E. 
Statkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ...................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20,000 žodžių, 308 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas. kieti viršai. Kabia .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai ii Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
paslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

IJJNGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG- 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; dooda 
Ištarimų, angliikus pasikalbėjimas. 
Kaina ........................................ ..........Tie

SUŽADĖTINE, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kama ................... -............... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ......................$2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1989 - 1945 metų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršaT. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū. 
sų rūkytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina .............................  50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Imliai įdomi kny
ga. Ka;na .............................  $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta: 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 

BTNO SENOVĖJE. Dievu yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina .............................................. $LW
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunige 

M. Valadkos parašyta knyga, 250 
nusi. Kaina ......................... $2.50
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
160 posl. Kaina kietais viršeliais $?. 
minkštais viršeliais ....................$1.09
ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvariios pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina .....................................$•
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komunistų Piktatū- 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo oraktika. La- 
hai daug medžiagos. 96 poslapiai.
kaina ...............................................
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 posl. Kaina... .13.25

Troškinta žąsiena 
ar antiena

3 svarai žąsienos ar an
tienos, 1 šaukštas sviesto, 1 
morka, 1 petražolė, 1 svo
gūnas, 2 lauro lapai, 12 pi
pirų, pusė stiklinės grieti
nės, druskos.

Žąsį arba ant; supiaustyti 
gabalais, apkepinti svieste 
keptuvėje, kol paviršius pa
geltonuos. Po to sudėti į

Aktorė Mamie Vaa Doren 
išvyko į Italiją, kar ji vai
dins naujame filme. Jos 
skyrybą byla bos užvesta, 
kada aktorė suRrįfi namo, 
jei tai kam svarba žinoti.

keptuvą, užpilti likusiu nuo 
kepimo sviestu ir sultimis, 
kad pusiau apsemtų, pabar
styti pipirais, lauro lape
liais, susmulkintomis prie
skoninėmis daržovėmis ir, 
uždengus puodą, troškinti, 
kai mėsa suminkštės. Troš- 
kinimo pabaigoje pasūdyti 
ir pridėti grietinės.

Duodant i stalą, mėsą su
dėti i pusdubenį ir palaisty
ti sultimis, kuriose troškino- 
si. Priedu tinka karšti vir
ti žirneliai, virtos bulvės, 
bulvių košė. Atskirai duoti 
salotus.

Troškinant žąsieną ar an
tieną, vietoj morkų galima 
pridėti keletą susmulkintų 
baravykų.

suprastinimą, bet toliau kal
bų ten nueita tik šių metų 
pavasarį, kada Kinijos kon
gresas nutarė įvesti 26 rai
džių lotynų alfabetą, raidy-' 
ną. j

Tai tikra kinu rašto revo
liucija. Kodėl pana šios 
“operacijos” nebūtų galima 
padaryti ir anglų raštui? 
Juk ir angliškai vienap rašo
ma, kitaip skaitoma, ta pa-j 
ti raidė vienu atveju išreiš- j 
kia vieną, kitu atveju kitą 
garsą ir t L

KINŲ RASTO 
REVOLIUCIJA

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KEfiEIVIS

•M East Broadomų -t- So. Boston 27, Maso.

Kinų raštas labai senas, 
prieš kelius tūkstančius me
tų pradėtas vartoti ir nekei
stas. Jis netdri tokių rai
džių, kaip mūsų ar kurios 
kitos kalbos, kurios reikštų 
vieną garsą. Jis turi galybę 
visokių ženklų, kurių kiek
vienas reiškia atskirą daik
tą, veiksmą ir t t, o kitas 
gali reikšti mūsų kalba išti
su sakiniu nusakomą mintį.

Todėl aišku, kad kiniškai 
mokėti rašyti, būti kiniškai 
“raštingu” yra labai sunku. 
Ir kiniečių tarpe buvo daug 
galvojama apie savo rašto

KRIMINALISTŲ
KARALIUS

Vito Genevese pasinaudojo 
konstitucijos p en k t nojn 
papildymu ir atsisakė sena
to tyrinėtojams papasakoti 
apie savo pajamas ir veik
lą. Jis laikomas neginčija
mu kriminalistu karaliumi, 
sukrovusia Amerikoje ir 
Europoje apie 30 milioną i 
dolerių turto. I

(Tęsinys)
* * *

Praėjo dar kelios dienos, dar kartą buvo nuėjusį Ve
ronika prie kryžiaus, tačiau nė kiek jai nepalengvėjo, o 
po širdimi bėda vis augo didyn ir opyn.

Veltui suvaikšeioji ji į šv. Jono atlaidus už trejeto 
mylių; nieko nepagelbėjo ’ir tokio daktarėlio vengrelio 
skystimėlis. Veronika žymiai pradėjo mainytis, sublogo, 
susitraukė, visai nustojo ramumo ir kantrybės. Piadėjo 
slapstytis nuo žmonių. Naktimis beveik nebeužmigdavo, 
o dieną prie darbo snaudulys kamuodavo . . . Galop, 
matydama, kad nei vaistai, nei maldos nebegelbsti, nu
sprendė nueiti pas ūkininkę Juozaponienę ir jai viską 
atvirai išsipasakoti: bene patars ką nors, bene nuramins, 
bene paguos ...

—Vis dėlto duos man kokį patarimą ir manęs nelai
mingos pasigailės,—galvojo sau viena Veronika, užuot 
pogulio gulusi, eidama pakluonėmis pas Juozaponienę.

Žinojo Veronika, kad Juozaponienę labai dievobai
minga moteriškė, įsirašiusi į visas “brostvas”, pranciško
nus, kas sekmadieniais eina išpažinties, tris dienas per 
savaitę pasninkauja. Žinojo ir pati matė, kai nė vienas 
kunigas, grįždamas nuo ligonio, nepravažiuoja Šepečių 
sodžiaus, neaplankęs Juozaponienės, kuri ir pati tą vieną 
sūnų kunigu moko.

Kai Veronika įėjo Juozaponienės kieman, šeimi
ninkė, atsisėdusi ant priemenės slenksčio ir iki alkūnių 
atsiraičiusi rankoves, dažė puode siūlus.

Priėjusi prie “tetulės” (taip ją visi iš didelės pagar
bos vadindavo), pagarbino Kristų ir norėjo pabučiuoti 
•anka.

—A! Veroniote, sveika, gyva,—tarė tetulė Juoza
ponienė, apmetusi merginą nieko nereiškiamu žvilgsniu, 
•r atkišo pabučiuoti alkūnę, nes rankos buvo nudažytos 
mėlynais dažais.

—Ką gi tu, dukrel, ar sveika, ar buvai prie “egzor- 
to”?—pradėjo klausinėti Juozaponienė, skala badydama 
mirkstančius puode siūlus.

—Ne, nebuvau,—atsakė Veronika silpnu, prislėgtu 
ir nusiminusiu balsu.

—Tai kodėl gi nebuvai—lyg supykusi, lyg mergi
nos nepaklusnumu nusistebėjusi, jau gyviau paklausė 
Juozaponienė ir piktai pažvelgė į akis.

—Tetulyt, aš ne ... aš ... ir nežinodama, kaip pa
sakyti, pravirko ir užsitraukė ant akių skarelę

—Dievuliau tu šventas, kas gi tau, dukryt, kasgi?— 
pradėjo meilintis prie Veronikos tetulė ir, šluostydama į 
sijoną rankas, įsivedė mergina patamsėn, įvairiom rūg
štimis ir pelėsiais dvokiančion kamaron.

—Kas gi tau, dukrel, sakyk, kas gi?—pridūrusi mei
liai klausė Juozaponienė, stengdamasi nutraukti nuo 
merginos veido skarelę ir pažvelgti jai į akis.

—Tetulyt, aš, aš, aš nelaiminga,—ir vėl nebepabai- 
gė, o pasirėmė statinės ir apsipylė ašaromis.

—Ak, tu maenas, tu pone!—supratusi, kas yra, pra
dėjo gūžčioti Juozaponienė, stebėdamasi ne tiek mergi
nos nelaime, kiek savo kvailumu. Ir kaipgi ji, kuri žino 
visas visos parapijos naujienas, ligi šiol dar nežinojo, 
kas dedasi čia, jos panosėje, ir nesusiprotėjo dargi tada, 
kai mergina buvo anąsyk, Sekminėse, apalpusi.

—Su kuo gi? Ar seniai gi? Kada gi?
Veronika atsakė ir pasiteisino.
—Lauk, šunie, kol kumelė išdvės, taip jis tave dabar 

ir ims!—atkirto Juozaponienė.
—Ar buvai gi išpažinties Ar sakeisi gi kunigui? 

Ar padarei gi gailestį?—tėškė klausimą po klausimo jau 
ne juokais pradėjusi pykti tetulė ...

—Ir kaip tave lig šiol griausmas nemušė; kaip ta
ve šventa žemė nešioja, paleistuve tu! Dabar šitokia mir
štamoji nuodėmė, o ji dar išpažinties nebuvo. Na, ak 
kad tu gi, kai anąsyk išgėrei šitos biaurybės, būtumei nu
mirus, tai su dūšia ir kūnu būtumei amžinai pražuvus. 
Ak, tu maenas, tu pone! Ką dabar sužinoję kunigai pa
sakys!—tarškėjo ir stebėjosi Juozaponienė, įmygus i šo
ną kumštį, nes nuo to karto, kai šv. Mateuše per atlaidus 
priramdė ją prie klausyklos, dabar prie kiekvieno susi
jaudinimo imdavo diegti šoną.

—Veikiau prieik man išpažinties, prisipažink, mel
skis, padaryk atgailą . . . Dabar šitokia mirštamoji nuo
dėmė, o ji dar išpažinties nebuvo. Matai, Veronika, ar aš 
tau nesakiau, kai tu krizendavai mojavoj arba rožančių 
giedant, kad nubaus tave Ponas Dievas; ot matai prie 
ko visa tai privedė! Kas nuo Dievo atstoja, prie jo vel
nias pristoja . . .

ir dar ilgai barės, stebėjos ir ūdijo merginą įtūžusi 
Juozaponienė

Veronika seniai jau nustojo verkusi ir tik, statinės 
pasirėmusi, klausydama tetulės, šniukštėjo nosim, brau
kė skarelės kūliais akis, skruostus, o tuo tarpu jos galvoje 
kilo mintys viena už kitą baisesnės.

—Tetulyt, tik niekam nesakyk,—prašė tetulės išei
dama Veronika ir pabučiavo jai ranką.

(Bus daugiau)
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KONSULATAS JIESKO
Ališkevičiūtė Bronė. Urbelis Jonas ir Robertas.
Augaitienė - Mačiulytė Vera, yaknčiūnas Kazimieras, gyve- 
ir Grigaliūnienė - Mačiulytė no Argentinoje, Berisso de la 
Elena. i Plata.
Baderis Jonas, Zakarijaus sūn. Vasiliauskas Petras, Antano s., 
Bendikas Juozas. iš Papievių k., Kartenos vai.,
Bendoraitis Antanas. Jurgio sū-1 Kretingos aps.
nus, gimęs 1918 m. I žemaitis Jonas, Juozo s., ir že-
Damkus Juozas ir Mykolas. I maitienė-Tadijošaitytė Marcelė,
Dėdinas Jonas, Konstantinas ir Juozo duktė.
Motiejus, Antano sūnus. Jų vai- Žilinskas Edvardas.. 
kų vardai Aleksandras ir An- Žilius William, gyveno Chica- 
drius. goi. 2025 Canaport.
Didžiulis Antanas, Jono sūnus, 
iš Kalnėnų k., Šėtos vai. Kėdai
nių apskrities.
Dvareckas Juozas, Jokymo sū
nus, iš Merkinės.
Gaidytė - Valaitienė Magdalena,
Juozo duktė.
Gališevičus Povilas ir žmona 
Ona. '♦
Inta Dovydas ir Rudaitė-Intie- 
nė Bronislava.
Jašiškis Pranas, buvęs Prancū
zijos svetimšalių legione, Sidi- 
-Bel Abes, Alžyre.
Juškevičius Feliksas, gimęs 
apie 1900 m. Karštenių k., Ža
rėnų vai., Telšių apskr.
Juškenė-Tidunaitė Marytė, naš- .
lė Juškos, Stasio d., kilusi iš reiga veikti, ką VLIKas da- 
šilalės par. ir duktė Juškaitė rė ir daro, nepaisydamas, 

kiek ilgai tam reikės pasi-

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti :

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 W. 82nd Street 
New York 24. N. Y.

DR. A. TRIMAKO KALBA

(Atkelta iš 4-to pšl.)

Leonora.
Klimas Antanas ir jo sūnūs 
Juozas, Kleopas ir Vincas; Kli
mas Rokas ir jo sūnūs Juozapas 
ir Rokas; Klimas Vincas ir jo 
dukterys Magdalena ir Ona. 
Knabikas Jonas, Jono sūnus. 
Kupinas Mykolas.
Lebeda Juozas ir On.a 
Lebedinskas Vytautas, 
sūn:. gimęs 1925 m.
Lu komas Danielius, 
sūnus, gyveno Silver 
New Philadelphia, Pa.

Tai tikras išmislas,, — yra
sako ta ištaiga, nes nei už 
minėtų cigarečių juosteles, 
nei už degtukų dėžutes ar

LIETUVIAI INŽINIERIAI 
IR ARCHITEKTAI

Jieškojimai
------------- IEŠKO GIMINIŲ IK PAŽĮSTAMŲ

Šiuo pavadinimu istorinis sveth-— - . . „. . . . ,. kovskaitt.; - Butkevicienes nuo Uk-uz panašius dalykus sūnų I lietuvių inžinierių ir areni- mergės, išvyko Amerikon 192C m.
akliems vedžioti negalima! tektų veikalas jau pradėtas ^ŠiT^onisiovo Danilevičiaus 
įsigyti, ir toks garsas tegali j spausdinti. Jo redaktorius nuo Ukmergės, gyveno Detroite, 
būti didelio nusiminimo inž. K. Krulikas (93-11
priežastimi tiems nelaimin- 114th St., Richmond Hill 
giems, arba jų draugams, 18, N. Y.) prašo duoti jam 
kurie minėtus daiktus ren-' trūkstamų žinių apie auk- 
ka. ištesniąsias mokyklas Vilniu-

Aklieji, reikalingi šunies jje ir Schtvaebisch Gmuen- 
vadovo, turi kreiptis į The de’j, Lietuvoj veikusias kul-

Ipolito Giedraičio nuo

1a-•
i
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Ukmergės.
Giminės Adomo Marcinkevičiaus 

nuo Utenos, Vyžunų kaimo. -
Pažįstamo Stepono Veličkos, gyve

no San Francisco, Caiif.
Draugės Vilijos Kisielytės-Genie- 

nės nuo Ukmergės, jos vyras Petras.
Draugės Onos Sabliauskaitės-Mi- 

kaiiūnienės. Ji gyveno Chicagoj.
Adomo Ūso is Griškabūdžio, gyve

no jis Chicogoj.
Alberto Atkačiūno ir jo motinos 

Elenos, gyveno Paryžiuj, Prancūzijoj.
Alekso Gulbino ir jo dukterų. Gy

veno Chicagoj.
Minėti asmenys ar kas juos žino

tvarkis, kuriuo inžinieriaus
Kaune, Kaud. Armijos g-vė 275—2

tūrtechnikų-matininkų, te
chnikų ir studentų techni-

Seeing Eye, Morristown, N.
J. Ten reikalas nuodugniai 
ištiriamas ir ne vieno tikrai kų organizacijas, reikalin
reikalingo ir negalinčio mo
kėti neatsakoma patenkinti.

KODĖL KATĖ 
PRAUSIASI PAĖDUSI

gas Švietimo Vadybos po-

Senovėje Egipto žmonės , ,. 
mėgo kates ir apie jas su- Kyklos 
galvojo pasaką, kodėl jos ™uose 
prausiasi paėdusios, o ne S1 amos. 
prieš tai.

plauti daiktus į skystį, pa-inesį įvyks Europos plauki- 
yra nutildyta ir pati nieko spausime mygtuką ir labai mo pirmenybės, atsigabeno 
negali daiyti. Mūsų tad pa- j stipraus garso (ultrasonic) bonką vandens. Tas vanduo 

mašina skysčio molekules! Maskvos labaratorijose bu- 
pavers milionais mažučių įvo ištirtas ir nustatyta jame 
šveitimo šepetėlių, kurie j esantis kalkių, druskos ir ki-
per sekundę judės 30,000 itų chemikalų kiekis. Su to- . _ -
kartų. Per 3-5 sekundes jū- kiu pat vandeniu norima kun voge^ gnidus. Pelė bu- 
sų indai ar skalbiniai bus pripildyti baseinus; kuriuose vo sumani. Kodėl tu nesi- 
taip švarūs, kad ir per mi- treniruosis rusų plaukikai

ateinančioms pirmenybėms.

švęsti.

Kadangi
tarptautinė

IV
da b artimoji
padėtis nežada 

greito pavergtųjų išlaisvini
mo, VLIKas yra nusistatęs nepastebėsite, 
ateityje (ą) dar labiau su-' Nebijokite, tos mašinos 

Martyno stiprinti savo radijo progra- ūžimas jūsų ausų negadins, 
Creek, mas turinio ir laiko atžvil- nes tos rūšies garsai yra

kroskopą žiūrėdami nieko
Vinco

Lukša-Skrickytė ’ona ir Vyš- suorganizuojant įvairių mūsų ausiai negirdimi.
niauskienė-Skrickytė Stepanė, 
Antano dukterys.
Masaitis Kazimieras, Viktoro s. 
Matjošaitytė - Jankauskienė Pe
tronėlė ir jos sesuo.
Medalinski M. F., gyveno Chica
goj, 2000 S. Halsted St. 
Miemykienė Ona, Juozo dūk. ir 
jos duktė Miernykaitė Ona, An
tano duktė.
Mingiela Gabrielius, Karolio sū
nūs, kilęs iš Kalvarijos apylin
kės, buvęs Šačių vargonininkas. 
Minkevičius Ignas. Juozo sūnus, 
ir jo dukterys.
Neverdauskas Kazys ir Never- 
dauskienė-Jakubauskienė Anto- 
sė.
Polukort Mikas ir Stasys ir se
suo Zelnienė Marija, vaikai 
Aleksandro. w -‘‘♦R
Pranckūnas Stasys, kultūrtech- 
nikas-inžinierius..
Prokurotas Kazys iš Rudžių k., 
Žąslių vaL Trakų apsk. 
Razminas Mykolas, Adomo sū
nus iš Kelmės vai, gyveno Ar
gentinoje.
šakalys Jonas ir Klemensas, 
Juozo sūnus, ir Lankeliškių. 
Semaška Vincas, Vinco s., iš 
Bladikių k., Šėtos vai. Kėdainių 
apskrities. • -
Stankevičius Vincas, Antano s., 
;uri sūnų Joną.
Stasiukaitis Juozas, Tomo s., g. 
1931 m., Naujininkų k., Paje
vonio vai., Vilkaviškio aps. 
Stučinskas Juozas ir Leonas. 
Tamulis Jonas, kunigas.

vardas suteikiamas baigu
siems vidurines technikos 

1 mokyklas, Kauno universi- Marcelė Stankiene-Ambrozevičiutė iŠ 
lieto technologijos fakulteto,
: Kauno aukšt. technikos mo- gentinoje. Ji pati ar kas ją žino pra-

ir AlčfUtf Korini žom »iuo adresu:11 JVeildl- Antanas Arabrozevtce
pilnos mokslo pro- i p- B)X 142Hendersonville, Pa.

Lietuvos SSR

Labai labai seniai iu na- VeikIumas ir tinginystė vie- . . * . > JU P nodai žmogų gali užkrėsti, kaip
sakojama, kate pagavo pelę, ir žiovulys.

Giminės iš Lietuvos ieško Jono Kar- 
bavičiaus, gyvenusio Nantiioke, Pa. 
Jis pats, jo dukterys Julijona, Ona, 
Magdalena ir Teklė, arba apie tą šei
mą žinantieji, prašom parašyti Ke
leivio adresu, redakcijai.

Ieškau Venckaus. Kada nebuvo elek-
■ trikinių šaldytuvų VENCKUS Chi
cagoj vežiojo ledus į medinius bak- 

Da_ Du pensininkai nori gyventi pigiau sus, kad žmonės užlaikytų maistą 
_ , , . , , . 'farmoje,kur būt galima valgyti iš- „uo sugedimo. Prašau jj atsiliepti, armane, Kau gerai butų taipsivirti ir ramiai gyventi. Kas turi, kas anie jį žino, parašykit man:

prausi prieš ėsdama”—pa
klausė pelė katę? Katė

PENSININKAI IEŠKO VIETOS 
FARMOJE
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padarius ir ji pradėjo savo ^nTŠi:Parašyti da J. A. Aurilla 
Necedah, Wis.“AMERIKOS BALSĄ” i 

UŽDARO

Amerikos Balso Miunche- 
(Vokietijoje) skyrius 

nuo rugsėjo 1 d. uždaromas.

(30lepše trinti veidą. Tuo pasi
naudodama pelė paspruko 
į urvą. Nuo to laiko katė 
nustojo praustis prieš ėsda
ma.

Aišku, tai yra pasaka. Iš 
tikrųjų katei nėra reikalo 
prieš ėdant prautis, nes ji 
yra labai švarus gyvulys ir Į 
visuomet tiek švari, kad 
kiekvieną momentą gali j 
pradėti pusryčiauti, pietau-į 
ii ar Vakarieniauti. Tik ste- į 
bėkite, ji net lašelį pieno 
palakusi, stropiai nusivalo, i
ananamnnnsKaaHKiBsn»:

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra/ visada 
gerai išsigerti. 

Medleva žievės yra vienos iš ge- 1 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo^ 
Pas mus galite gauti visokių žo- 
Hų ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite i Alexaader’s vietą.

M r. Ignace Banis 
7022 Russell Ct, 
Cleveland 3, Ohio.

(31
Savo

bado.
kupros nemato, o kito

nosncių specialistų. ratelius, o automobilius
kurie ruoštų medžiagą; taip plausime. Įvažiuosime į vėilrA(b) išleisti ispanų kalba tam tikra patalpa ir nas-iPi °mi kaipgi ten veikę
Eltos biuletenius; (e) jieš-paudė gtuk,.automobi- “f
keti daugiau lėšų stadijų ko- fio pav^ų \pipUrkšhne X?’ lr vengnl sky-

Td? tikrYkySČi^ kuris u.’’ Washingtone Amerikos
(d) suaktyvinti savo Įga- tragarsų bus judinamas ir(Balsas veiks kain veikes 

hotinių Įvairiuose kraštuose skysčio molekulės judėda- f5alsas_veiRs kaiP su
veiklą; (e) skatinti jaunimą fnOS plaus automobilį.
aktyviai jungtis į laisvinimo Jau ir šiant|ien galima _______________

’n^mri'Tšnmiš bŪtU tok‘« ultraSarsinf skal-| VISAIP APGAUDINĖJA
,,?sn.la<] JSre?*b. *esomls byklą įrengti, bet ji kainuo- ______

VUKo .r ALTo zygius ypa-t per $i0o,000. Dabar
tingai radijo ir Eltos tarny-ieškoma būdl; išradimą

garsu si-
I

bos.

GARSU VALYSIME 
AUTOMOBILIUS

Keistas pasakymas, 
taip tvirtina žinovai. Jie sa
ko, kad ne vėliau kaip po

“Boston Better Business 
Bureau (52 Chauncey St.), 
turi tikslą kovoti su visokių 
rūšių apgaudinėjimais pre-

--------------------------- kyboje ir kt. Viename savo
į KAIP PARUOŠIAMI paskutiniųjų pranešimu ta 

SOVIETŲ ŽAUMKAI įstaiga rašo, kad esąs pla

patobulinti, kad jis būtų pi
gesnis praktikoje vykdyti.

čiai paleistas garsas, jog
Sovietu Sąjungos plauki- aklieji gali įsigyti šunį va- 

10 mėtų galėsime mėšti"lauk ™° .suuiųfa iš Budapešto dovų už cigarečių celofani- 
įrengimus indams plauti,,base,no> kur ragpiūcio mė-nes juosteles.
skalbiamąsias mašinas, nes :
tą galėsime garsu atlikti. 

Indai garsu bus išplauna
mi per tris sekundes, visos 
šeimos skalbiniai bus iš
skalbti per 10 sekundžių. 

Sumesime reika lingus M

SAFETY HINTS
Irom the Red Cross

Whether* R*» 
SMt slx-ahMter to 
Jofcaay. Flteanm 
Kept weii imi oi

for little

the reech et

GHtllA! • GERIAUSIAI e tthfVAi
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Lietuva

' i Ruf u h.’ ' ’
Movi., $5 m Sftrn
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GRAMERCY
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PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

j Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštu šeimos paramos 
1 • paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau-

• 'i
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TRAKŲ VASARVIETĖ JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Quadric 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

Žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Quadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
PUTNAM — W Akrai 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungi* lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >325 į mėnesį.

8LA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse Hetuvių ko* 
kurijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
307 Woat SOtk Stroat, Now York L N. Y.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį Įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ullrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu >7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sų., Worcester,
Y. G. Skrinską (savininkas)

ŽODYNAS
A. LAUO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

anas rwv

Dr. D. PILKA 
E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass. 
wwwwwwwvwww

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Licensed by U SSR

135 W. 14th SL, NEVV YORK 11, N. Y., TeL CH 3-2383
MŪSŲ SKYRIAI

132 FrankHn Ave.
HARTFORD. CONN.
Tel. CHapd 6-4724 

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

332 Filhnore Ave. 
BUFFALO 6, N. Y. 
TeL MOhatrk 2674 

906 Literary Rd. 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1*1461

110 Esst 7th Street 
NEW YORK CITY 
TeL YU 2-0380 

632 W. Girard Ave. 
IY1ILADELPH1A 23, 
TeL WAInat 5-8878

PA.

Visais klausimais, ryiyje su persiuntimu siuntinių j ūsų (riminėms ir draugams, kreipkitės j mūsų pa
tyrusius. atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 0-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų). Jūs dar spėsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryžių, kumpių ir t, G, o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktu pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai siaalisių persiaatime.

/
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vertinmos. Keikvienas doleris, kuri jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vertas mažiausai 80-100 rublių.

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
* 3 jardai vilnonio Afgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* .3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai worsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara
—Į AUKŠČIAU FODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už $75 ir $100. arba sudarykite savo
siuntinius, kain norite.

SIUNTIMAS VAISTV IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MŪSŲ SPECIALYBfi. MES SIŪLOME MUSŲ (A DYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Suuare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. I»roadway, So. Bostone).

«KMO8OtfG0cxxx»OG8ett00otxx»Gatxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)e*naąi

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BĮ U ETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

^Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis Šiuo adresu:

“KELEIVIS”
F, South Boston 27, Mass
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Puslapis Kibintai TVI8, SO. BOSTON

o jauki gegužinė

45 daktarai gydo 1

Iš Švedijos tėvai atvežė 
11 metų sūnų Nils, kuris ne
turi nė vieno inksto. Jo gy
vybė palaikoma dirbtiniu 
inkstu—mašina, kuri išvalo 
kraują, tai yra atlieka tikro pagaminimą LSS suvažiavi- 
inksto darbą, bet tas galiamo dalyviams, 
tęstis tik kelis mėnesius, ir Komisija: 
vaikas turės mirti, jei ...!

Jei Bostono gydytojai ne-j 
pajėgs jam įdėti svetimo j 
inksto. Tai be galo sudėtin-

Šiuo reiškiame nuoširdžią 
padėką O. Gegužienei, K. 
Valantienei, S. Jonuškienei, 
M. Anestienei ir M. Anes- 
taitei už gardžių užkandžių

L. Januškienė 
P. Brazaiti* 
W. V. Anesta

ga operacija, nes įdėti tega
lima tik tolygių dvynių ink
stą ir tik 8k tokios operaci
jos yra pasisekusios. Sveti
mus.
žmogaus kūnas “nepriima”, 
juos “užmuša.”

45 žymūs Bostono specia
listai mėgina Nils išgelbėti.
Jo motina duos savo inkstą. Nutarė streikuoti 
Gydytojai praeitą savaitę 
jau paėmė iš motinos kaulų 
smegenų ir įleido sūnui. Da
bar gydytojai lauks 2 savai- 
ti ir stebės, kaip Nils kūnas

Grįžo Jonušlco*

Napoleonas ir Stella Jo- 
netolygius inkstus puškos praeitą savaitę grjžo

UKRAINIEČIAI ŠOKŠJAI

šok* radijo piknike, kurį rengia pp. Minkai rugpiūčio 3 d. 
Romuvos parke, MonteUo-Brocktoa, Mas*.

i Pirmoji medicinos mokykla 
’ Amerikoje įsteigta 1751 metai*

Liepos 13 d. Romuvos 
parke Brocktone Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos 21 kuo
pa surengė jaukią gegužinę, 
j kurią atsilankė ne tik jos 
bostoniškių bičiulių, bet kai 
kas susigundė atvykti ir iš 
toliau. Pastebėjau, pav., 
kad iš Lawrence buvo L.
Paulauskas,,, iš Blackstono 
Marija ir Povilas Mankai.'
Neseniai apie juos buvo 
Keleivy rašyta ir priminta, 
kad Mankienė jau bene 100 
“kryželių” skaičiuoja, ta- Nauja* Enciklop. tomą* Rochestery, N. Y. Jis į Bo-
ciau ji nepatingėjo įssiruos- 
ti “seniai matytų žmonių 
pamatyti”.

Visi atvykusieji jautėsi 810 
jaukiai, buvo linksmi, geros 
nuotaikos.

Bus patenkinti ir rengėjai, 
nes, mačiau, Strakauskas^ 
Balukonis ir kt. gana nuo-

is Chicagos, kur jie buvo širdžiai savo bičiulius vaiši- 
nuvykę savo gimimų aplan- .
kyti. Jfcfl

Miesto susisiekimo įstaigos 
(MTA) darbininkai nutarė 
streikuoti, jei jiems nebus 
padidinti atlyginimai. Strei- 

“priėmė” tuos smegenis, ku-ko laiką nustatys unijos va- 
rie gamina kraujo narvelius dovybė. Darbininkai reika- 
ir mūsų kūno “sargus”, ko-lauja 25 centų valandinio 
vojaučius su įvairiais į kū-'priedo ir 35 valandų darbo 
ną patekusiais svetimais savaitės. Dabar jie dirba 40 
“priešais” ir juos užmuša.
Jei bus pastebėta, kad Nils
kūnas “draugiškai” sutiko
motinos kaulų smegenis, tai
gydytojai mano, jog tada
taip pat “draugiškai” bus
sutiktas ir motinos inkstas
ir kaulu smegenų nairaminti — ---------------- ------- c x---o----------
“kūno sargai” jo neuž
muš . . . Tada jie įdės vai
kui motinos inkstą ir gal būt 
vaikas galės grįžti į Švediją 
sveikas. •

Po kelių savaičių tas pa
aiškės ir jei operacija pasi
seks, tai bus atžymėta medi
cinos istorijoje.

Old Colony galvosūki*

. Filadelfijoje.I

Koresp.

Nauja siuntinių 
Persiuntimo įstaiga

No. 29, Liepos 16, 1958
REIKALINGA MOTERIS

• prie 1% metų vaiko keletai valan- 
’dų dienoje.
t lefonu: GE

Kreipti*
6-4423.

po 5 vai. vak. te- 
(30

. PARDUODU 2 PEČIUS 
šviesiai pilkus Glenvrood ir Faię-

mont tmo ir aliejaus gerame sto
vyj. Kam reikia duosiu gerą bargeną, 
gali pirkti vieną ar abudu. Abu uit 
*50. Kreiptis: Tel. BL 8-2281 arba

D. Olscika, 127 Capen St., 
Dorchester, Mass.

VARIETY KRAUTUVE 
Parduodama So. "—t—c 

Veikia 80 metą. 20 metų dabartinio 
savininko rankose. Parduodama dėl 
ligos. Yra prekių atsargų. Ice-creamo
mašina. Daro gerą biznį.
Tel. AN 8-9602 027 E. 5th St. (30

BUTAS NUOMAI
So. Bostone, City Point, netoli ‘L1 
maudynių, 3-ėiarae aukšte 5 kamba
rių butas. Autom, šildymas, vasarą

8KRYNAI LANGAMS
Parduodu 14 langų sietelių (acreens) 
31H aukščio ir 32 pločio. Viai gera
me stovyj. Kreiptis:

Joseph Stanislovaitis 
22 Telegraph St. (30

So. Bostone. Telefonas AN 8-0703

stoną atvyko aplankyti savo 
Lietuvių Enciklopedijos seno draugo P. Žiėkaus,

14-as tomas išeina ŠIO mene- j-jg jį jj- pas mus atlydėjo. j grindys, dvieji pi&zai, autom, karš- 
i _ ;tas vanduo, naujai dekoruotas su mo-

1 derniškais įrengimais. Teirautis po
• DIDELIS NAMAS IR BARNĖ
Didelis 9 kambarių namas ir didelė

----------- daržinė pardavimui Yra miesto van-
r, •* , . j • v duo, ražas, elektra, 200 x 200 pėdųPraeitą penktadieni mus žt.m’ės daržu®. už viską kaina $5,000.

aplankė B. Užemeckas - U- Kreiptis į P. J. Akuneyich 
1 -Ji Elm St., corner Pond Stzemis, kuns dabar gyvena Haiifaz, Mass. <so

Jau antra savaitė So. Bo
stone veikia nauja siuntinių 
persiuntimo į Lietuvą įstai
ga, Globė Euterprises, Ine. 
vardu.

Naujos įstaigos adresas: 
yra 656 East Broadway, vi
sai netoli nuo Keleivio na- 

valandų ir gauna valandai mo. Adara trečiadieniais ir
nuo $2.07 iki 2.34. Darbda
vys sutinka pridėti 4 centus 
nuo Naujųjų Metų ir dar 3 
centus nuo 1959 m. liepos 
mėnesio 1 dienos.

Buvo bent Keli suvažiavimai

Amerikos Lietuvių Kong
reso proga įvyko įvairių po
litinių organizacijų suvažia
vimai ir posėdžiai. Posė
džiavo ir Ūkininkų Sąjun
gos valdyba, kuri pirminin
ku išsirinko dr. A. Trimaką. 
Kiti valdybos nariai yra: 
dr. J. Petronis, dr. P. Karve
lis, prof. B. Vitkus, inž. K. 
Barūnas, A. Keturakis.

Dr. V. Kaupi* 
sveikina i* Cape Cod

Dr. Vladas Kaupis, kuris 
dirba White River Jet Vt., 
veteranų ligoninėj, atsiuntė 
sveikinimų iš Cape Cod, kur 
jis atvyko atostogauti.

Mirė M. Vervečka

Neseniai Keleivyj A. Jen- 
kins rašė, kad iš geležinke
lių duoną pa veržia kitos su
sisiekimo priemonės, gele
žinkelių ypač kai kurios ša
kos yra labai nuostolingos 
ir to dėl pamažu uždaro
mos. »; į-

Tą jaučia ir Bostono apy
linkės gyventojai, nes ir čia 
vietos susisiekimo traukinių 
skaičius geroka sumažintas, 
o štai gana didelė Old Golo-
ny šaka, kuri siekia Cape u 4 d mirė Mykolas
Cod \ew Bedford, Fall Riv; Vervečka, sulaukęs 88 metų 
er Attleboro, norima visai amžiaus. Velionis gyveno 
uždaryti ir praeitą trecia- 908 BroadWay, So. Bostone, 
dieni toj sakoj jau visi trau- paiaidotas „ 7 d. N-
k,mai buvo sustoję ir 10>,000 .Kalvarijos kapinėse. 
žmonių turėjo sukti galvas, v , b„vo kiles « 
kaip jiems patekti į darbą
Bostone ir is jo gnzti. TrakųUapsk.

. ew Haren geležinkelio ^jg jjs ved4 jere3ę Lekavi- 
bendrove kuriai pnklauso čiutę iš Alov8s par 1901 
minėta saka, tvirtina jau 10 metais vienas atvyko j Ame.
natų du banti su nuostoliais fjĮęę jr netrukus atsikvietė 
ir toliau nebegalinti taip da- žmoną su mažu sanelių 
lyti. Miesto valstybės ir kt, ,Juozuku kuris žia vėHau 
Įstaigos deda didelių pas- teisės moksluSj advo.
langų, kad susisiekimas ne-katav0 Brocktone, Mass. ir 
nitų nutrauktas. Seimelis mįr8 prieš kelis metus. Be 

pneme Įstatymą, kuns nu
mato bendrovei $900,900 pa
šalpą, bet jos toli gražu ne
pakanka nuostoliams 
dengti.

to, Vervečkos užaugino dar 
du sūnų: Mykolą, kuris gy
vena su motina ir dirba paš- 

Pa‘ to raštinėj, ir Petrą, kuris 
.... , gyvena Nonvoode ir dirba
Bendrove sutiko ta saka geležinkelio raštinėj, ir 3 

aikinat traukimus vėl pa- dukt€ris. Visi vaikai, išsky- 
e.st, bet kaip galutinai bus m M kol, sukū 

tas klausimas išspręstas, vė- v0 šeimas, to dėl velionis 
bau paaiškės. jau turėjo 18 anūkų ir 8 pro-

I azymetina kad Old Co-anūkus> kuriais dar gali 
lony saka veikia J13 metų. džiaugtis jo našlž.

Velionis visą laiką dirbo 
“Keleivio” linotipininkas ^siuvėju, priklausė lietuvių 

Aleksas Kondraška šios sa- draugijoms ir siuvėjų unijai, 
vaitės pradžioje grįžo iš Lai būna jam amžina ramy-
atostogų .bė.

Svečia* iš Rochesterio
5 vai. vak. 597 E. 7th St. 2-as auk' 
tas, So. Bostone. (29

PAMALDOS LIETUVIAMS 
BVANGBLIKAMS

Kaa sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lia- 
tuviam* protastantam*. Pamal* 
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di iv. Raštą į lietuvių kalbą.

šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro, o kitas 
dienas nuo 5 vai. pavakarėj 
iki 8 vai. vakaro. Sekmadie
niais uždara. Įstaigoje kai 
ba lietuviškai.

Tel. AN 8-1617.

Dr. A. Kapochy išvyksta 
į Čikagą

Dantų gydytojas Antho
ny Kapochy penktadienį sa
vo automobiliu išvyksta į • 
Čikagą SLA 50-jame seime 
dalyvauti. Kartu su juo va
žiuoja jo žmona Blanche, 
sesuo Margareta ir jos vy
ras Michelsonas.

Po seimo jie visi važiuoja 
Į Sioux Lookout (Kanado
je) p. Kapočienės brolio 
Stasio Šukio aplankyti. Į 
Bostoną grįš tik rugpiūčio 
6 d. Jiems visiems laimin
gos kelionės.

J. Taurinskas sugrįžo

Juozas Taurinskas, Mat
tapan ligoninėje išgulėjęs 5! 
mėnesius, pasveikęs praeitą 
savaitę sugrįžo namo. Atro
do visai pasitaisęs.

CHICAGO, ILL.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrine Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
8:00 — 9:00 vai. ryto

VEDfiJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galonų aliejaus tan
ku visiškai itajsvta už sDęeįaline Darda vimo kaina, tiktai

LAISVĖS VARPAS

REIKALINGAS KAMBARYS 
Dirbanti moteris ieško nebrangaus 
kambario. Kas tokį turi, pranešti:

Mrs. M.
636 E. Broadway, So. Bostone
Telefonas AN 8-3071. (29

Zlr. B. Matulionis

1

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odą, ai

“elius, padus, vitpadžius siunti 
tiams į užjūrius nupiginta kaina. . 
Atlieku visus batsiuvio darbui 
^reit. sąžiningai ir duodu patari' 
mus apie odas. Adresas:
173 Eighth SL, So. Boston
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- ► 
rus trečiadienius ir sekmadienius.

Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo! 
ir taisymo darbus. Kainos priei-1 
narnos. Pirm n-gu ką darote, pus- Į 
kambinkit, paklauski! mūsų kainų.

Telefonas CO 5-583*
12 MC Vernon, Dorshester, Mass.

11, i
DR. D. PILKA

BM BROAOWAY 
ga BOSTON, MASE. 
Telefonas AN8-18S0

T«L AV

Dr. John Repshis
LIFTUV18 GYDYTOJAS

: 8-4 ir *-8
ir šventndi—intet

Visiškas 
Įtaisymas -

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PAŠAUK DABAR GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Tūnme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų-—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm., 

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6026

Noo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyros šventadienius, ir sekmad-

! PATOGI VIETA PARENGIMAMS
• FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta
• dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams.
• PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- 
1 siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai

ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti :

Telefono: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Mini Dariaus-Girėno 
skridimo sukaktį

Amerikos Legionierių Da
riaus-Girėno postas sudarė 
didžiulį komitetą Stepono 
Dariaus ir. Stasio Girėno
skridimo per Atlantą 25 J Teieumu: TAiinivn z-3*>o arna rasynue :
metų sukakčiai paminėti. } * ral,*< Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass. «

Birželio 19 d. Conrad Hil-
luriZbiSbe^b^e^ DIDŽIAUSIA SIUVINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
raokratų k^dida^vicc NAUJOJOJ ANGLIJOJ

prezidento vietai senatorius
Estes Kefauver. Biletai gau
nami Dariaus-Girėno poste 
(4416 So. Westem Avė. tel.
LA 3-8484).

Liepos 20 d. 3 vai. Mar- 
ųuette parke bus Dariaus- 
-Girėno skridimo į Lietuvą 
25 metų paminėjimas ir žu
vusiųjų didvyrių pagerbi-

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We»t Broadvray, So. Boston 27, Mas*. Tel. AN 8*8764

IUUUUUUZU Arti Ui

Juozą* Lėky*

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir Ko
ranu krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

"teL AN 8-2712 irba BI 4-8011

Dr. J. C. Seymour
(LANMIUSJ 

Ir

Į-BAY
VALANDOS: am S-4. ano T-S 

*84 BKOADMAT

Kas perka ar
namus, ūkius,

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR ■

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Šaukit nuo 9 iki 7 ▼.

Tek AN 8-2806

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

OPTOMETRISTAI 
VALANDOS:
Mm t’ryto fld 8

447 BROADWAY 
’iOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE * INSURANCE 

409 W. BroadvrayL
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887
Hlinilliiiuini.—i

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii, lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

14 Gartfamd Street 
Jamaica Plain,

TaL: JA4-457Ū

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

iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

. Iš toliau siųskit® siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik-mas. Jame dalyvaus ir Lie- tų sąrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę,
tuvos atstovas iš Washing- Pr*nes,įne k'^k ka;nu°> persiuntimas.

Atsiųsti pastų srautiniai paruošiami greičiausiu laiku.
tono Juozas Kajecka.. M e- Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji-daiktai tel- 
ninę dalį atliks 12 chorų, pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 z 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki

Organizacijos prašomos da- JsįA|GA lietuviška, kreipkite lietuviškai *
lyvauti su savo vėliavomis. -Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų ištaiga greičiausiai patar- 
Jei bus lietingas oras, minė- nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI, 
jimas bus Marijos aušt. mo- Siunčiame sa Intwi»to įgaliojimaia. _
kykloję Šimtiniai priimami kasdien nna 9 Hcl 5 vaL vak., ketvirtadieniai* am |TtL AN S-17Ū1 Ir AN 8*248

W MjfdhnfaM nm « <U « vaL an

I

r

Offlen Tet AN 8-0S48
na. ST omoLB 8TBBR

TnL PA 3AS1S

KETVIRTIS « CO.

*MN*Ma*Memm**ns**}
APSIDRAUSK NUO

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo 
laimių (ugnis, audra ir kL). 
Visais Insurance reikalai* 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jantien ®f Ura 

698 E.
So. Banten 27,

j, MMainlas 
279 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON 
TuL AN 8-4848

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.


