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Susirašinėjimas Dėl Viršūnių 
Pasimatymo Dar Tęsiamas

Chruščiovas Siūle Liepos 22 d., Paskui Liepos 28 d.,
Bet Amerika Patarė Neskubėti; Siūlo J. T. Saugumo 

Tarybai Nuspręsti Laiką lr Darbotvarkę; Chru
ščiovas Gali Atvykti Čia Rugpiūčio Pirmoj

Pusėj.

Susirašinėjimas su Sovietų 
Rusija dėl “viršūnių” pasi
matymo tęsiamas. Rusijos 
diktatorius buvo pasiūlęs 
susitikti liepos 22 d., bet 
laikas buvo per trumpas su
sirašyti, nekalbant jau apie 
sutikimų.

Todėl Amerikos vyriausy
bė, po pasitarimų su sąjun
gininkais, pasiūlė, kad “vir
šūnių” pasimatymas įvyktų 
Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos posėdyje, pasikvie
tus į jį arabų kraštų atsto
vus ir Indijos vyriausybės 
galvą. Sovietų diktatorius tą 
pasiūlymą priėmė ir siūlė,

Gomulkos Wyšinskio 
Koalicija Irsta

Lenkijoje santykiai tarp 
katalikų bažnyčios ir komu
nistinės vyriausybės • eina 
blogyn. Liepos 21 d. būrys 
policijos įsiveržė į Čensta- 
chavos vienuolyną ir kelias 
valandas darė kratą, ieško
jo įrodymų, kad katalikų 
bažnyčios kunigai organi
zuoja kokią tai politinę or
ganizaciją. Čenstachavos 
vyskupas Golinski per baž
nyčią paskelbė savo protes-

VIDURINIŲJŲ KYTŲ KRAŠTAI

doje. per radiją ir televizijoje nuolat ajinfmi. Gal ir “didieji’ 
tis dėl tos srities kokio nors tvarkymo.

suvažiuos tar-

Ar Bagdade Satvtis Bus 
Išlaikyta Ar Nutraukta ?

Valstybė* Sekretorius John Foster 
Su Bagdado Sutartie* 

tarimuose Nedalyvauja;
žinimą Naujosios Irako

Sį Penktadienį 
Pastas Pabrangsta

Rugpiučio 1 d. pašto pa-

Nori Pagerinti Kanados Socialistai 
Senatvės Pensijas Plės Organizaciją

............ j Kanados socialdemokra
tą nrieš noliciios žvffi esą tarnavimas pabrangsta. Lai- i ^ngiesas dar pnes issi- ^į (Cooperative Common- 
tą pnes policijos žygį, esą h « ni<ynifl skirstydamas non pagerinti' nh Federation) laikė sa-

kad iau lienrc 28 d T T per 600 metų nieks taip ne- sKai su pašto aata rugpiu-.^. X . . , 1H ,weim re o ei a uon įaiae saKad jau liepos 48 d. J. 1. 1 yienuolvno kaili čio 1 d- “n būti apmokami 80cl®.1 dr”!. m*’ p“1“tlivo dvimetmę konvenciją
šaunumo taryba su vyriau- i-nieKino vienuolyno, Kaip n. senatvės pensijas ir padidin- Monbvalvie. Oreanizaciios

laišką reikia mokėti 4^ U P®!8"188 a OP*’888^
saugumo taryba su vyriau
sybių gaivomis susirinktų paoare policija aaoar. 
posėdžiui, bet ta data Ame- i . 1956' metais lenkų komu- 
rikai ir kitoms valstybėms'"18^ vyriausybė u- katalikų 
atiodė perdaug artima, ne- bažnyčia padarė sutartį, pa-

L___ __

Pereitą savaitę atstovų rū
mų viena komisija priėmė

paliekanti laiko pasiruosi- 
mams. Todėl Amerika, vėl 
po pasitarimų su sąjunginin
kais, pasiūlė Rusijai, kad 
pačiai Jungtinių Tautų sau
gumo tarybai būtų palikta 
nuspręsti, kada įvyks sau
gumo tarybos posėdis daly
vaujant vyriausybių gal
voms. Dabar laukiama atsa 
kymo į šitą Amerikos pa
siūlymą, Jei Chruščiovas su
tiks, tai J. T. saugumo ta- 
iyt>a gali jau greitai nusta
tyti laiką “viršūnių posė
džiui”. Anglija irgi siūlė pa
vesti J. T. saugumo tarybai 
atlikti visus paruošiamuo
sius darbus savo posėdžiui 
dalyvaujant vyriausybių gal
voms. •

Prancūzijos vyriausybė 
yra priešinga tokiam pasku
bom sušauktam “viršūnių 
posėdžiui”, bet nežada boi
kotuoti tokio susitikmo. Spė
jama, kad gal jau rugpiūčio 
pirmoj pusėj “viršūnės” su
sirinks į J. T. saugumo tary
bos posėdį ir, pasikvietus a- 
rabų kraštų kai kuriuos at
stovus ir Indijos vyriausybės 
vadą, aptars Viduriniųjų 
Rytų klausimą.

S.L.A. Seimas 
Praėjo Sėkmingai

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 50-tasis seimas vy
ko greitą savaitę Chicagoj 
Shcrman viešbutyje. Daly
vavo apie 150 delegatų. Po
sėdžiai ėjo nuo pirmadienio 
iki jienktadienio su pertrau
komis įvairioms pramo
goms. Seimas patvirtino 
visuotino balsavimo išrinktą 
Pildomąją Tarybą, atmetė 
siūlymą keisti konstituciją 
ir daryti rinkimus kas trys 
metai. Sekantis seimas nu
tarta šaukti Pittsburghe, 
Pa.

Plačiau apie S.L.A. seimą 
parašysime kitą savaitę.

gal kurią bažnyčiai buvo už
tikrinta laisvė nekliudomai 
veikti, bet bolševikai bijo, 
kad bažnyčios įtaka krašte 
perdaug nesustiprėtų.

Krata Čenstachavos vie
nuolyne dabar jaudina visą 
Lenkiją ir dėl to kyla kraš
te didelė protestų vilnis.

GHANA VADAS .
LANKOSI AMERIKOJ

Afrikos valstybės Ghana 
vadas Kwane Nkrumah da
bar lankosi Amerikoje. Jis 
3 dienas tarėsi su mūsų vy
riausybės vadais, o dabar 
važinėjasi po kraštą. Harle
me, New Yorke, jis buvo 
pasitiktas labai iškilmingai. 
Ten jis 1943 metais bandė 
verstis žuvų prekyba, bet 
bankrutavo. Apie jį yra 
platesnis rašinėlis šiame Ke
leivyje.

NASSER KALBA

Egipto diktatorius Naaserfci 
kalba j minią ir žada išva
duoti visus arabus. nuo 
Alžyro iki Adeno. Kol kas 
jis “išvadavo“ tik laisvus 
arabus, kurie jau buvo iš
sivadavę iš kolonialinių val
stybių globos.

tus, už pašto atvirutę 3 cen
tus, už laišką oro paštu—7 _ .
centus, už oro pašto atviru-: nutarimą pakuti senatvės
tę _  5 centus. {pensijas nuo 3 iki 14 dole-

Laiškai į užsienį iigi pa- rių per mėnesį. Tokios pa
brangsta. Į Kanadą ir į 
Meksiką laiškai kainuoja 4

keltos pensijos būtų moka
mos nuo Naujų Metų. Kar-

centus, į visus kitus kraštus tu būtų pakeliami ir jmokė- 
—8 centai. Atvirutės į Ka- Jimai 1 socialinį draudimą, 
nadą ir Meksiką — 3 cen- Dabar darbdaviai ir dirban- 
tai, į visus kitus kraštus—5 tieji moka po 2 su ketvirta- 
centai. I daliu nuošimčio nuo uždar-

Pabrangsta ir spausdinių! bio iki 4,200 dolerių. Pagal 
siuntimas — už pirmas dvi naują įstatymą, kuris svars-
uncijas 4 centai ir už kiek- tomas, įmokėjimai būtų pa-
vienas papildomas dvi unci- kelti iki 2% darbdaviams ir
jas_ 2 centai. dirbantiems ir jie būtų mo-

Jei nuo penktadienio siun- kami nuo uždarbių iki 
čiami laiškai ir atvirutės ne- $4,800.
bus apmokėti kiek priklau-į Atrodo, kad šitas įstaty- 
so, laiško gavėjas turės pri- mas gali praeiti. Nors vy- 
mokėti. riausybė ir yra jam priešin

ga, bet prezidentas vargu 
vetuotų tokį įstatymą. 

Dabar apdraustų skaičius
Derlius Amerikoj 

Šiemet Labai Geras
Šiemet Amerikos ūkinin

kai laukia labai gero der
liaus, ypač kviečių derlius 
yra geras ir kone siekia re
kordą. Kviečių šiemet bus 
suimta 1,343,000,000 buše
liai, arba veik tiek pat, kaip 
rekordiniais 1947 metais, 
kada kviečių buvo sukulta 
1,359,000,000 bušelių. Lie- 
I>os 1 d. kviečių atsargoje 
krašte buvo 881,000,000 bu
šelių, o kraštas per metus 
suvartoja tik apie 600,000,- 
000 bušelių ir normaliai a-

Amerikoje siekia 73,000,000 
žmonių, o gaunančių senat
vės pensijas jau yra 11,000,- 
000. Senatvės pensijų fon
das turi pinigų $22,500,000,- 
000.

Mirė M- Zoščenko

vadas M. J. Coldwell sutiko 
ir toliau būti organizacijos 
priekšayje, nors kiek se
niau jis buvo pareiškęs, kad 
atsisakys nuo to darbo dėl 
amžiaus ir blogos sveikatos 
(jis jau yra 69 metų am
žiaus).

Svarbiausias šios konven
cijos nutarimas yra sujungti 
socialistų organizaciją su 
darbininkų unijomis, kurios 
Kanadoje jungiasi į Kana
dos Darbo Kongresą. Abi 
organizacijos sudarys vieną 
politinį judėjimą. Prie ben
drosios organizacijos bus 
bandoma traukti ir farme- 
rius ir net katalikų darbo 
unijos yra kalbinamos dėtis 
prie politinės darbo organi
zacijos.

Tuo būdu Kanados socia
listai tikisi ne tik atstatyti 
savo politinę jėgą, kiek pa
šlijusią po paskutinių rinki
mų, bet ir sustiprėti ateities 
politinėms kovoms laimėti.

Kanados CCF su nauju pa
siryžimu nutarė stiprinti sa
vo judėjimą.

MIRĖ GENEROLAS
CLAIRE CHENNAULT

Liepos 27 d. Nevv Orleans, 
La., mirė Amerikos genero
las Claire L. Chennault, pa
garsėjęs karo metu kaip 
“Skraidančių Tigrų” lakūnų 
eskadrilės vadas Kinijoje. 
Dar prieš Amerikos įsitrau
kimą į kaią gen. Chennault

Liepos 24 d. Maskvoje 
mirė rusų rašytojas Michail 
Zoščenko sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Savo laiku Zoš
čenko buvo labai garsus So-

__________ vietų Rusijoj, bet jo satyriš- . .
pie 375,000,000 bušelių yra ki raštai nepatiko diktatu->

ros viršūnei ir autorius bu- kunW eskadrilę padėti ki- 
vo nutildytas, jo raštai ne- nams kariauti pneš japonus.

eksportuojama į užsienius. 
Todėl šiais metais vyriau

sybė turės nemažai galvosū
kio, kur padėti kviečių per
teklių.

JEHOVOS LIUDININKAI

180,000 Jehovos liudinin
kų sektos narių susirinko 
New Yorke į milžinišką są
skrydį. Dabartiniu laiku

bebuvo spausdinami ir apie 
jį mažai kas begirdėjo.

Zoščenko mokėjo labai 
kandžiai pašiepti bolševikų 
pasigyrimus ir pajuokti vi
sokius nemokšas iškilusius 
po remoliucijos į viršūnes. 
1946 metais Ždanovas jį 
paskelbė pavyzdžiu, kaip

Gen. mirė sulaukęs 67 metų 
amžiaus.

BALIONAS SKRAIDĖ 
34 VALANDAS ORE

Du lakūnai baliūne iškilo 
į aukštį 16 mylių ir iš ten 
fotografavo debesis ir dan
gaus kūnus. Lakūnai išbu-

sovietų rašytojas neturi ra-.vo aukštybėse 34 su puse 
liudininkų” sekta jau turi’šyti ir rašytojui buvo už- valandos. Abu lakūnai, M. 

virš 700,000 narių, o prieš čiaupta burna. Net ir Sta--Ross ir L Lewis, nusileido 
'kelius metus jų tebuvo a-'linui mirus jam nebuvo leis- laimingai N. Dakotos gany- 
pie 100,000. jta veik nieko spausdinti, kloję sekmadienį.

200 Lenkų Kasdien 
Grįžta Iš Sovietų

Pagal 1956 metų susitarimą 
Sovietų Rusija leidžia lenkų 
tautybės žmonėms vykti į Len
kiją. Tūkstančiai lenkų jau par
vyko į Lenkiją, jų tarpe nema
žai ir nelenkų, kurie sugebėjo 
įtikinti valdininkus, kad jie y- 
ra gimę Lenkijoje. Dabar kas
dien iš Sovietų Sąjungos į Len
kiją parvyksta 200 žmonių. Ne
mažai lenkų ir iš Lietuvos pa
gal tą susitarimą vyksta į Len
kiją. Vykstančių jų tarpe yra 
ir tokių, kurie tik dedasi esą 
lenkais, kad tuo būdu galėtų iš
trūkti iš Sovietiškos tvarkos, 
nes Lenkijoje gyvenimas visgi 
yra nepalyginamai laisvesnis, 
kaip Sovietijoje.

Amerika Paleido 
Naują Satdilą

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pereitos sa
vaitės gale buvo nuvykęs į 
Vokietiją pasitarti su kanc
leriu dr. Adenauer dėl Vi
duriniųjų Rytų įvykių ir dėl 
Amerikos staigaus kariuo
menės ištraukimo iš Vokie
tijos ir pasiuntimo į Viduri
niuosius Rytus. Iš Vokieti
jos valstybės sekretorius 
sekmadienį nuvyko į Angli
ją, kur jis šį pirmadienį da
lyvauja Bagdado sutarties 
valstybių pasitarime.

Bagdado sutartis jungia 
Angliją, Pakistaną, Turkiją, 
Iraną ir Iraką. Po pervers
mo Irake abejojama, ar 
nauja to krašto vyriausybė
nnrčc ir fnliau luilrufict fa-ac aa W*<v*u rsaasaj wa*

sutarties, nors iki šioliai 
naujoji Irako vyriausybė 
dar neatsisakė nuo sutarties, 
bet tas gaH greit įyykti.

Iš Londono praneša, kad 
Anglija tariasi pripažinti

šeštadienį liepos 26 d. uiraiS° vyria“*'*
Amerika paleido į padanges g1 net !’“df
naują žemės satelitą “Ek-I^ g1”'1’ Pa? i
plorer IV”, kuris sveria 38i^ ^įado sutart.es daly- 
svarus ir 4 dešimtadalius. tls- jęt Irakas ir pasi-
Naujas satelitas yra skirtas 
tyrinėti kosminius spindu
lius ir tuo tikslu neša įvai
rius aparatus.

Explorer Ketvirtasis api
bėga aplink žemę per 112 
minučių ir iškyla virš 1000 
mylių aukščiausioj vietoj ir 
yra atstu nuo žemės 80-180 
mylių žemiausioj vietoj.

Naujas satelitas bėgios 
aplink žemę virs Sovietų 
Rusijos, J. A. Valstybių, ir 
iš dalies Afrikos, Kanados 
ir Pietų Amerikos.

IRAKO PONAS

Naujas Irako diktatorius 
generolas AMel Kariai 
KaMDCM. Jin. eidama* į sa
vo offeą Bagdade, nešasi 
automatišką šautuvą, kad 
kartais kas nors nepaban
dytų jį “nuvaduoti” į aną 
paaaulį.

trauktų, tai Amerika ir An
glija dės pastangų, kad pati 
sutartis būtų išlaikyta, kad 
Anglija, Turkija, Pakista
nas ir Iranas liktų ir toliau 
susidėjusios į gynimosi są
jungą. Apie Amerikos prisi
dėjimą prie tos sutarties tik
rų žinių nėra, bet John Fos
ter Dulles manąs, kad šiuo 
tarpu Amerika dar nesidėsi 
tą sąjungą ir palauks kurį 
laiką. Irako perversmas sti
priai sukrėtė Bagdado su
tarties valstybes ir kurį lai
ką buvo abejojama, ar ta 
sutartis nebus tik subyrusiį 
šipulius. Londono pasitari
mai parodys, ar sutartis bus 
išlaikyta.

Turkija, Pakistanas ir Ira
nas mano, kad kariška są
junga turi būti išlaikyta.

Viduriniuos Rytuos 
Re Permainų

Lebanone Beiruto mieste 
pereitą šeštadienį sukilėliai 
buvo pradėję smarkiai šau
dyti ir bandė užimti vyriau
sybės namą, bet buvo at
mušti ir šį pirmadienį ten 
vėl ramu. Amerikos mari
nai į vidaus kovas nesikiša. 
Vienas marinas buvo nušau
tas netoli amerikiečių sto
vyklos, kas jį nušovė dar 
neišaiškinta.

Jordanijoje anglų kariai 
saugo aerodromą prie Aman 
miesto, bet visame tame 
krašte šiuo tarpu yra ramu.

Irake naujoji vyriausybė 
įsistiprino ir turimomis ži
niomis jokio pasipriešinimo 
perversmininkams krašte 
nebėra.

sutart.es
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Nikita New Yorke ?
Ar Sovietu Rusijos ministerių pirmininkas ir Sovietų 

komunistų partijos pirmasis sekretorius Nikita Chruš- 
čiov atvyks į New Yorką j Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos posėdi? Atrodo, kad galime jo sulaukti. De
rybos dėl jo atvykimo ir “viršūnių” pasimatymo gyvai 
vedamos ir visai galimas daiktas, kad bus prieita su
sitarimo pasimatyti.

Nikitos atsilankymas būtų nemažas įvykis. Nema
žas vien tik saugumo sumetimais. New Yorke tarp 8 
milionų gyventojų yra tokių žmonių, kurie mielai no
rėtų Nikitą susitikti “akis į akį” ir atsilyginti jam už 
vengrų skerdynes, už lietuvių masinius gabenimus į 
Sibirą, už ukrainiečių galabijimus ir marinimus badu, 
už latviu ir ,pstų tautų naikinimą, už Stalino laikais 
jo papdciytu£ kriminalus, už Beri jos sėbrų likvidaciją 
ir už dąųg. daug ką kitą. Jau skaičiuojama, kad ma
žiausiai .5,000 visokiausių policininkų, daugiausiai ci
viliai aprengtų, turėtų brangią Chruščiovo gyvybę sau
goti nuo/galimų pasikėsinimų. Diktatorių amatas vra 
pavojingas ir atentatai yra jų amato palydovai, taip 
sakant “profesinis rizikas”.

Sutelkta policija Nikitos gyvybę gali apsaugoti ir 
net gali jam duoti progos “pamatyti Ameriką”, kurią 
tas Nikita, net jos nematęs, žada “palaidoti”. Laidom 
ar ne, bet tegu pasižiūri pirma, ką jis nori “laidoti”.

Išsprendus saugumo klausimą liktų klausimas, ko
kių galų Chruščiovas vyksta į Jungtinių Tautų saugu
mo tarybos posėdžius ir kokius nutarimus jis mane 
pravesti toje saugumo taryboje arba ir “penkių didžių
jų” valstybių vadų pasimatyme? Jei J. T. saugumo 
taryba svarstys Viduriniųjų Rytų klausimus atviruose 
posėdžiuose, kaip tai paprastai ji daro, tai Chruščiovo 
ir kitų valstybių vadų dalyvavimas padarys iš saugu
mo tarybos posėdžio didžiausią propagandos cirką.
Didieji pešis taip, kad ne tik mažiesiems, bet ir jiem? 
patiems gali kudlos dulkėti ir, žinoma, jokio susita
rimo tose peštynėse nebus prieita.

O slaptuose pasitarimuose ar Chruščiovas ir kiti 
didieji lengviau gali susikalbėti? Ar yra pagrindo su
sikalbėti ir prieiti prie kokio nors vieningo nusistatymo 
Viduriniųjų Rytų klausimu? Taigi, jokio pagrindo su
sitarimui nėra. Nėra todėl, kad Chruščiovas ir Vaka
rų valstybių vadai atstovautų visai priešingas nuomo
nes, priešingus interesus, priešingus veikimo būdus.
Kaip tokiose sąlygose susikalbėti? . .

Vakarų valstybėms, ypač Europos valstybėms Vi- didžiuosius vykdytinus 
duriniųjų Rvtų klausimas vra gyvybinis ūkišku atžvil- uzdayinius: nauji patvarky-
giu. .lažai sva u, aip i įųjų ‘ pramonėje ir švietimo reika-; Darbiečiai sprendžia klau-
kosi, nesvarbu ar ten gyvenantieji arabai jungsis i Dviejų pirmųjų uždavi-išimą praktiškai. Prieš nau- 
vieną valstybę, ar į kokią nors federaciją, ar gal pa- nių programos jau paruoštos jai pertvarkydami švietimo 
siliks pasiskaidę, kaip iki šioliai, bet svarbu, kad bei partijos suvažiavime pri-' darbą, jie laiko reikalinga

POLITINIAME FRONTE

Viršuje valstybės sekretoriaus padėjėjas Christian Her
ter su senatorių Green, senato užsienių reikalų komi
sijos pirmininku aptaria padėtį Viduriniuose Rytuose, 
o apačioje Amerikos ambasadorius Jungtinių Tautų 
organizacijoje. Henry Cabot Lodge, tariasi su Japoni
jos ambasadorių Matsudaira dėl svarstomųjų rezoliu
cijų J.T. saugumo taryboje.

Darbiečiai ruošiasi

mokykloms laikyti, jei ku- 
rios buvo reikalingos para-'jj 
mos. Tose mokyklose eina- | 
mas mokslas ir jų tvarka y- ji 
ra labai nevienoda. Tačiau jj_____
ir Anglijoje visos mokyklos , , .. . . , ,
yra suskirstytos į tris laip- Niet, met, niet... -dabar jis savo saujoj turi
snius: į pradedamąsias ir užpereiU} ir pereitą savai- ^Tduriniu  ̂VRvt™S likta
vidurines mokyklas ir į auk- t New Yorke posėdžiavo dabartinis’ “status quo” __štąsias - universitetus. /ungtinių Tautų saugumo Ira-

Kas savaite

jau yra naujai sutvarkytos. matai ta^si, barėsi ir išsi- -/ karU Maskva ,ai.
Sunkiau bus su antrojo laip-sjrirstė be “niekur nieko ’, ' -g, 
snio mokyklomis Pagal jo-kaip muSę kandę. , gį'klausim, turės atsaky-
se dėstomo motei, jų y-, Lebauono ir Jordanijos „ n‘etolima ateitis Nuo 
ra keletas pagrindimų tipų. klausimu buvo pasiūlytos tolimesnė ivvkiu
Yra kaip ir Lietuvoje buvu- k turi rezoliucijos - Ru-
siu klasinių gimnazijų, yra S1JOS, Amenkos, Švedijos ir Rvtuose visam Dasaulv
mokyklų, kuriose pirmauja Japonijos. Už Sovietų Ru- K^uose’ vlsam pasauiy*
gamtos mokslų dėstymas; sijos rezoliuciją balsavo tik Kinų “triksas” Nasseriui 
yra mokyklų, kur reikalau- “pats draugas” Sobolevas.
jama daugiau matematikos išskiriant Švediją, kurios at- 
ir dėstomi technikos moks- stovas nebalsavo, kiti de- 
lai; yra ir dar kitokių. Dar- vynį tarybos nariai balsavo 
biečiai nori visas tas moky- Drieš.
klas “suvesti po vienu sto- ‘ Taigi, Sobolevo rezoliuci- 
gu”. Tas reiškia, kad tam ja buvo atmesta. Buvo at- ^‘.T^nfena!
pačiam mokyklos pastate mesta ir Švedijos rezoliuci- Taitn- tai<ri__ “draugas”
būtų dėstomi visokie moks- ja, kuri, balsavo tik šve- Mao-tS’tun^ nepėsči^- 

j lai ir kad mokyklos moky - dų atstovas ir Sobolevas. vo šunišką draugą Nasserį 
į tojų tarpe butų tinkamų j- Amerikos rezoliucija bu- DaDenėio šuniena fine 
vairiems mokslams dėstyti. v0 priimta 9 balsais, bet So- į dPdP " 

i Jau pradėta kurti tokios mo- boievas ją vetavo ! Vėliau; Būtų g^aj kad šita «pa_

Egiptas veda pirklybą su 
Kinija. Kairo buvo užsakęs 
didelę siuntą kenuotos žą
sienos ir ją gavo, bet...

Kada buvo atidarytos 
skardinės, vietoje žąsienos

bolevas ją vetavo!
Japonijos rezoliucija

Darbiečiai susirūpino ir priimta 10 balsų, ir tą drauda Chruščiovą, universitetais. Iki šiol An- “draugas” Sobolevas veta- gą’ unruscl0V^
glijos universitetuose studi
javo 95,000 studentų. Dar-

V. KIMANTAS
Nors parlamento rinkimai; kad mokykla yra svarbiau- 

Anglijoje vyks gal tik 1960: šia priemone paruošti jauni- 
metais, tačiau Darbo Parti- mą visuomenes gyvenimui, 
ja jau šį rudenį, per parti-'Tad naujam gyvenimui kur-
jos suvažiavimą Scarbo- 
rough mieste bus jau paruo
šusi savo veikimo programą 
ir bus pasiruošusi ją vykdy
ti, jei laimėtu rinkimus ir 
vėl paimtų valdyti kraštą. 
Darbiečių programa numato

vo.

buvo itrova” jis aprūpintų ir kitą

Naujas pranašas
Žurnalo “Newsweek” ben

dradarbis Raymond Moley 
susirūpino mūsų partijų li-

Vadinasi, per kelias die- 
biečiai nori, kad studijuo- nas kalbėta, balsuota ir vie-
jančių skaičius būtų padi-įnas Sobolevo “niet” viską_____ r__ ____ ______
dintas iki 124,000 ir kad pavertė niekais. Saugumo kimu/ Jis sako, kad' sena 
augštasis mokslas būtų pri- tarybos nariai išsiskirstė,! toriaus Knowland pralaimė- 

Į einamas visiems, kas tik bū-; “pamiršę” nutarti kada bus ------ ... .,

ti reikalinga ir nauja mo
kykla. Antras dėsnys. ku
rio darbiečiai dabojo, ruoš
dami mokyklos reformos 
programą, yra socialinio tei
singumo -pradas. Valstybė 
turinti padėti^ kiekvienam 
vaikui, kas jo tėvai bebū
tų, išsimokslinti pagal savo 
gabumus.

tų pasiruošęs augštuosius šaukiamas Jungtinių Tautų 
mokslus eiti. Kad tas būtų i pilnaties nepaprastas posė- 
galima, programa numato dis... O tuo tarpu Maskvos 
valstybės pašaipą kiekvie-:įnagis Nasser Viduriniuose 
nam, kas jos būtų studijuo-Į Rytuose verda kruviną sma- 
damas reikalingas. {lą.

Vykdydami švietimo Uartoj^
formą, daugiausia sau be-:
dos darbiečiai laukia iš va-į Antrojo pasaulinio karo 
diriamųjų “public school”. j gaisrus padidino Stalino bi- 
Tas mokyklas laiko Angli-{čiulvstė su Hitleriu. Išrodo, 
joje privatūs asmenys ar kad dabar dar baisesnio ka-

bando sukelti 
bičiulystė su

ekonominiai saitai tarp tų kraštų ir Vakarų Europos 
nebūtų nutraukti. Tas reikalas yra gyvybinis Vakarams. 
Viduriniuose Rytuose Vakarų valstybės yra gynimosi 
pozicijoj ir negali sutikti, kad ten įsivyrautų jiems 
nedraugiška jėga, kuri galėtų bet kada Europos pra
monės mašiną sustabdyti.

O Sovietų Rusija? Jai Vidurinieji Rytai yra vi
liojantis kąsnis savo įtakai pasaulyje didinti. Sovietai 
Viduriniuose Rytuose yra puolančioji jėga, kuri per 
aliejaus šaltinius tikisi galėsianti pastverti Vakarų val
stybes už gerklės ir dusinti. Savo įsistiprinimui Sovie
tų Rusija naudoja dabar arabų nacionalizmą, o vėliau 
nesivaržys naudoti ir vietinį komunizmą, kai jis bus 
sustiprėjęs ir išaugęs į jėgą.

Kai šitokie priešingi interesai susiduria, tai pačių 
viršiausiųjų viršūnių pasimatymai gali reikalą gal tik 
šiek tiek laikinai užmozoti, bet negali pašalinti pagrin
dinio priešingumo. Todėl ir tikro susitarimo negali 
būti. J<ol viena ar kita šalis neatsisakys nuo savo 
interesų! Ouk&s mano, kad Chruščiovas atvyktų į New 
Yorką pranešti pasauliui, kad Maskva ateityje atsisako 
kišti savo pirštus į Viduriniųjų Rytų reikalus? Prie
šingai, atvyktų čia kalbėti apie arabų nacionalizmą, 
turėdama»«g*feoje pats prieiti prie aliejaus kasyklų ir 
siurbti iš>fWWs juodąjį skystimų Sovietų Rusijos pra
monės ihašinos interesuose.

Todėl, jei Nikita čia atvyks, susitarimo ir pasto
vios ramybės Viduriniuose Rytuose netenka laukti. 
Bet užtat pasaulis matys įdomų viršūnių propagandos 
spektaklį, kokių retai pasitaiko matyti.

imtos. Apie švietimo reika
lus bus kalbama šių metų 
partijos suvažiavime rude
nį. Programos projektas jau 
paruoštas.

Darbiečiai yra užsimoję 
pertvarkyti visą švietimo 
darbų “nuo vaikų darželio 
iki universiteto”. Pagrindi
nis įstatymas, kaip reikia 
anglų švietimas tvarkyti, 
buvo parlamento priimtas 
jau 1944 metais. Kai 1945 
metais darbiečiai pirmą kar
tą paėmė valdžią, per šeše-

paruošti du dalykus: pasta
tyti pakankamą skaičių nau
jų mokyklų bei atremontuo
ti senąsias ir paruošti nau
joms mokykloms reikalingą 
skaičių tinkamų mokytojų. 
Programa numato, kad vie
noje klasėje nęprivalo būti 
daugiau kaip 3t) mokinių ir 
dėl to reikės statyti naujų. 
Mokytojams paruošti ir mo
kykloms pastatyti progra
ma skiria penkerius metus.

Darbiečiai nori suvieno
dinti Anglijos mokyklų ti

visuomeninės bei religinės ro gaisrus 
organizacijos. Jos skiria- Chruščiovo 
mos turtuolių vaikams ir jo-:Nasseriu. 
se ruošiami kandidatai į į Kas buvo Hitleris, visi ži- 
“augštus visuomenės bei no. Taip pat visi žino kas 
valstybės pareigūnus”. Tos‘yra Nasseris, išskiriant Mas-

A P Vz valga;

“PUNSKO BATALIJA”

‘Keleivyje” buvome įdė-

pasako, bet L. Rayskio in
formacinį straipsnį papildo. 

“Drauge” skaitome, kad

rius metus be ūkio reikalų pus. Reikia pasakyti, kad 
jie spėjo kaiką padaryti ir iki šiol Anglijoje nebuvo 
švietimui pertvarkyti. Re- valstybinių mokyklų. Moky- 
formos darbas sustojo, kai 1 klas iš seno steigė ir jaslai- 
valdžia atiteko konservato- kė arba miestai, arba aps
tams. kritys, arba privatūs asme-

Kas darbiečių nusistaty- nys bei visuomeninės orga- 
mu yra taisytina dabartinė- nizacijos iš tam tikslui su- 
ie švietimo sistemoje? aukotų pinigų. Valstybė

Darbiečiai teisingai mano, teskirdavo pinigų iš iždo

liepti klebonui. nime lietuviškos parapijos
“Bet paskui klebonui buvo Amerikoje vaidina didelį 

dar sunkesnės dienos. Kai atėjo vaidmenį, jos palaipsniui, o 
kalėdojimo laikas, ūkininkai ne kai kur ir šuoliais pereina į 
tik nieko nedavė klebonui, bet anglų kalbą. Kur taip’daro- 
net vartus užkeldavo, kad jis, ma, parapijonų atsakymas 
ir lenko ūkininko atvežtas, pas turėtų būti “punskiškas”— 
jį neužeitų. Kaip apskaičiuoja- nė cento į lėkštę, o kalėdo- 
ma, klebonas turėjęs apie 40 jant—uždaryti duris, kad
tūkstančių zlotų nuostolio. j “dvasiški tėvai” žinotų, jog 

“Vienu laiku net vyskupija politika neturi eilinių pa-
atsižvelrusi į blogą parapijos fi- rapijonų pritarimo, 
nansinę padėtį ir kleboną nuo J Panašiai parapijų nariai 
mokesčių atleidusi, o lenkai ūki- galėtų paveikt ir taip vadi
nio kai net iš kitą parapijų vež- namas lietuviškas mokyklas 
davę klebonui maisto produktų prie parapijų, kad jos moky- 
ir šieno jo ūkio galvijams.” —:1— J- -

ję lenkų žurnalisto Ludwi-8870 k°v$ laimėjo 
ko Rayskio straipsnio ver- ■ uo’
timą iš Varšuvos žurnalo “jie atsisakė kleboną remti fi- 
“Argumenty” apie Punsko nansiškai. Vietoje paprastai au- 
lietuvių kovą už lietuvių {kų lėkštėje surenkamų tūkstan-
kalbą bažnyčioje. Dabar j ties įloti) sekmadieniais, buvo lietuviams, kaip kovoti už »»« •«», ir luivaų

išlaikymą savo bažnyčių lie- "“K81*8“110 “2 M kovoti,

tų vaikus ir lietuviškai. 
Tiesa, tam reikėtų, kadPunsko lietuviai duoda1 _  -- .

gera pavyzdi ir Amerikos suprastų savo-gerą pavyzaj ir Amenkos giog kaIbog svarbą> ir turėtl}

apie tą kovą rašo p. Narke-!tesuaukojama vos . . . c...vei-, .įsmmynią savo oaznycių ne- 
iiūnaitė "marijonų “Drauge” *k>tų. Tai, žinoma, galėjo aUi-jtuviškomis. Lietuvių išUuti-{pnemOQi^ atsira8ty*

šimtas

kvos klapčiukus. Kilus ant
ram pas. karui komunistai 
garbino Hitlerio - Stalino 
vienybę. Tik vėliau, kada 
vokiečių legionai puolė Ru
siją, komunistai “suprato”, 
kad Stalino .bičiulis Adolfas 
yra “fašistinis bestija”.

Dabar istorija kartojasi; 
dabar Chruščiovas susibičiu
liavo su Nasseriu ir dabar 
komunistams yra geras E- 
gipto diktatorius. Bet kuo 
jis skiriasi nuo Hitlerio? 
Gal tik tuo, kad Hitlerio ge
stapininkai nužudė milio
nus žmonių, o Nasserio 
gengsteriai kol kas spėjo nu
žudyti Irako karalių ir ki
tus jo vyriausybės pareigū
nus bei gynėjus.

Maskvos kurstomas ir gin
kluojamas Egipto diktato
rius nori pasigrobt Viduri
nių Rytų aliejų. Jis nori pa
sidaryti arabų pasaulio fiu
reris. Komunistai ir jų ben
drakeleiviai šito “nesupran
ta”, kaip jie nesuprato kas 
slepiasi po Stalino - Hitle
rio bičiulyste.
Bus viršūnių sąskrydis?

Rašant šiuos žodžius Ma
skva pasiūlė naują viršūnių 
konferenciją — šį kartą po 
Jungtinių Tautų firma.

mokyklos paprastai yra pra- 
rūgusios privilegijuotųjų 
luomų tradicijomis, ir ne
turtingų tėvų vaikams jų 
durys beveik užtrenktos. Be 
to mokyklose, kurias laiko 
religinės organizacijos, yra 
dėstoma ir tikyba, kai tuo 
tarpu miestų ir apskričių lai
komose “viešose” mokyklo
se tikyba nėra dėstoma.
Kiekviena tikybinė organi
zacija, kurių Anglijoje yra 
tiek daug, pačios rūpinasi 
savojo jaunimo religiniais 
reikalais ir paprastai religi
ją dėsto sekmadienių spe- 
cialėse mokyklose.

Darbiečiams tos “public 
school” mokyklos parūpo 
jau prieš dvidešimt metų, 
kaipo socialinės reakcijos 
lizdai. Tačiau ir dabar ne
skuba jų liesti. Žino iš ank
sto, kad susilauks pikto puo
limo ne tik iš konservaty
vios visuomenės pusės, bet 
labiausia iš religinių orga
nizacijų dėl tikybos dėsty
mo. Tai yra pati opiausia 
visos švietimo problemos 
vieta. “Public school” re
formos klausimas, jas pa
naikinant ar jas priskiriant 
prie reformuoto tipo vidu
rinių mokyklų, dabartinėje 
darbiečių programoje ne
sprendžiamas; jis atideda-Chruščiovas sutinkąs vykti į 
mas spręsti vėlesniam lai- New Yorką ir Jungtinių 
kui. Praktiškai imant, reika- Tautų būstinėje tartis su 
las neatrodo skubus: Angli- Vakarų atstovais dėl padė- 
jos privalomose, “viešose” ties Viduriniuose Rytuose, 
mokyklose dabar mokosi 6 Pirmasis šį pasiūlymą priė- 
mil. 700 tūkstančių vaikų ;!mė Londonas, 
privačias telanko 270 tūks-j Ir čia istorija kartojasi, 
tančių. ‘Nasseris pasigrobė Siriją,

jimas Kalifornijoj gali reik
šti pradžią pabaigos repub- 
likonų ir demokratų parti
joms.

Knowland yra republiko
nų kandidatas gubernato
riaus vietai. Nominacijų me
tu jį smarkiai sukirto demo
kratų kandidatas Brown. 
Jeigu ir rinkimuose demo
kratas Brown jį sukinsiąs, 
tai reikš kad demokratų 
partiją valdys organizuoti 
darbininkai — CIO ir AFL. 
Republikonams teksią pasi
rinkti vieną iš dviejų—būti 
“jesmenų” partija ar užda
ryti kromą. O demokratų 
konservatoriai irgi neteksią 
savo pastogės demokratų 
partijoj. Būsią lygiai taip, 
kaip dabar Anglijoje. Teh 
barbiečiai prariję liberalus.

Bet Anglija nepražuvo, 
nors liberalai • ir “praryti”. 
Tikriausiai nepražus ir A- 
merika.
Po Am. Lietuvių Kongreso

Tuoj bus visas mėnesis, 
kai pasibaigė Amerikos lie
tuvių . kongresas Bostone. 
“Ketvirtosios srovės” (tau
tininkų) atstovai bandė re
formuoti Amerikos Lietuvių 
Tarybą, bet jiems nepavy
ko. Galų gale ir jie sutiko 
pasilikti toj nereformuotoj 
taryboj. Vis dėl to, jie ne
gali užmiršti pažeisto una- 
ro; jų spauda priekaištauja.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nereikalinga jokių reformų. 
Ji buvo sukurta vienam rei
kalui — kovai už mūsų tė
vų krašto laisvinimą; ji vei
kia srovių lygybės pagrindu. 
Visi gali ir privalo ALTe iš
sitekti.

Bus gerai, jei “ketvirtosios 
srovės” žmonės šitą tiesą su
pras ir dirbs Lietuvai nau
dingą darbą. Kitaip, vaiky
dami “onarus”, jie duos 
naujo vandens bolševikiškos 
propagandos malūnui.

S. S.

Indonezijoj yra apie 79 mil. 
gyventojų, jie gyvena 3,000 sa
lų ir kalba įvairiomis 40 kalbų.



I

No. 31, Liepos 30, 1958 ji VIS, 80. B0WH3W Pmbpb Th

KM MIŠKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS KAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
PITTSBURGH, PA. ,kurie svečiai juokavo: girdi, 

--------  'trauksime virvę su norwoo-
Di džio j i visu lietuvių diena diečiais ir pamatysime, ku-

Kiekvienais metais Pilte- rie i
burgho ir apylinkės lietu- resnl: Buv° S*
pTūUva"J*
Jungtinių Organizacijų Ko- ^1^rnu .V.
mitetą, kuriam vadovauja Bostono skaučių Birutės 

draugovė įvykdė programė-pirm. adv. Eddy Schultz, £_sskautiškaJaSsudai- rengią didžiulį sąskrydį ya-i]^. ir kelet? puodynių į

, n* — i, io tas norwoodieeiams buvo; na. šiemet ta Diena ,vyks Lauž, pravedė
rugp.uc.0 10 d., selmadienj * Laima Katauskaitė? 
po pietų gražiame zal'uo-.piknjkas Dra8io eražioie 
jančiame lietuvių ūkyje —' . ... ^v- ? ■
Lithuanian Countiy Club,i*!u?ta!k J.V ni?
Jefferson Bor., prie 51 ke^1^3™5 A
lio. Programa susidės iš dai-1—3 . ^.a..e. .. t!k , n
nų, muzikos, šokių ir kalbų. lr m3tenahn‘ 810 tlksl° P3 
Bus ir vaikams žaidimui ka-

BSGA H VIDURINIŲJŲ RLTŲ

......piliečiai buvo įspėti Vidurinių ų uy'ų kraštuose, kad jiems gal teks
keltis iš ten ir vykti namo. čia matome vieną grupę amerikiečių moterų ir 
vaikų, kurie vyksta iš Lehanono į Ame ikų. Amerikos piliečių yra daug visuose 
arabų kraštuose; jie dirba aliejaus kasy lesė, mokyklose, padeda arabų valsty
bėms keiti jų ūkį, dalija Amerikos para nų ir kai kurie verčiasi visokiais bizniais. 
Irake ir Lebenone dėl vidujinių neram arau svetimtaučių padėtis yra labai 
netikra.

KONSULATAS JIEŠKO

ruselė. Veiks bufetas su į- 
vairiais užkandžiais ir gė
rimais. Kalbėti yra užkvies
ti vietiniai žymūs amerikie
čiai ir lietuviai. Visuomenė 
kviečiama gausiai Visų Lie
tuvių Dienoje dalyvauti. 
Remkime lietuvių tautinius, 
kultūrinius ir kitus parengi
mus ir parodykime savie
siems ir svetimiesiems, jog 
lietuviai savo kultūrinius pa
rengimus brangina ir myli.

J Lietuvių Dieną kiekvie
nais metais susirenka gau
sybė žmonių. Tikimės, jog 
ir šiemet iu daug susirinks, i 
Visi Pittsburgho ir plačių į 
apylinkių lietuviai šen' ir 
jauni tą dieną renkasi ma
loniai praleisti laiką. Vy
resniųjų pareiga gausiai vi
sų Lietuvių Dienoj dalyvau

rėmimą. Gryno pelno gau-; 
ta 100 dol. ir 57 cn., kuris' 
bus perduotas Bostono skau
čių vadovybei, kaipo para
ma padengimui išlaidų vyk
stančioms skautėms į Tauti-

Mačiu lyte, M ichalina, vaikai An
tanas. Edvardas, Stasys ir So
fija .
Milkintas, Jonas, Jono sūnus. 
Noreika, Stasys, gimęs 1926 me
tais, spėjamai buvęs Londone. 
Paliauskas, Petronėlė, ir vaikaiv
Stasė ir Vladas. : /*» A-
Patkevičius, Kasparas. • . .. 
Petkunas, Antanas, ir Pelkunai- 
tė, Petronėlė, Jono vaikai. J '• 
Narkevičius, Jonas, Sittio 
Neumaun, Heindrich, Adomo at, 
g. Kaune 1924 m.
Nuorušas, Jonas, Petras' ig'Vbs- 
cas.
Petkus, Augustinas,
Eloise, Michigan.
Rajuncas, Feliksas,
Waukegan, III. .i*
šapolienė - česniutė, Magdė, iš 
Rusinkos k., Plutiškių parp. '•! 
Skinienė, Ona. .y’
Šerienė, Gendruta, ir jos 
Lesčiauskienė, Pranciška. 
Stipinas, Antanas, iš Salų 
Kamajų vai., Rokiškio ap.
Subatienė - Narkevičiūtė, Ona’, 
Simo duktė, gyveno Brazilijoj# 
Tarašauskas, Petras. - .•
Titlus, Henrikas - Andrius, Juo
zo sūnus, gim. 1915 m. ■ ■ ‘ 
Urbutis, Juozas.
Uselienė * Sakavičiūtė, BarbcU 
ra, ir vaikai Jonas, Petras, EmU 
lija ir Ona. /
Vaičikauskas, Petras. '•*'
Vinkleraitė, Regina, 
duktė.
ži'kas, Adolfas.
Žitkus, Vladas, Jurgio 
gimęs 1918 metais.

Ieškomieji arba apie juos 
nantieji maloniai prašomi 
liepti;

Consulate Gea. ef Lith
41 West 82ad Street į 
New Yerk 24, N. Y.

--------------------------------- į
Veiklumas ir tinginystė vie

nodai žmogų gali užkrėsti, kai^

Andriejus, Romanas. Vincento s. 
Aušrotas, Matijošius, iš čyčkų 
hm., Abito vai., Vilkaviškio ap. 
Bemat, Oskaras ir Robertas, ir 
kiti, Juliaus sūnūs, gyveno 
Racine.
Briaunys, Jonas ir Vilemas, Ka
zio sūn., iš Kūrenu k., Taujė- 

i-nų v., Ukmergės apskrities.
!čirvinskas, Juozas, g. 1907 m. 
i Dauginas, Stanislovas ir Ta
da?,. Tamošiaus sūnūs.

, Genys, Stasys, Juozo sūn. Jo 
tėvas buvo kilęs iš Skiržemių 

.k.. Sartininkų v., Tauragės ap. 
i Grigas, Domininkas, Jono sūn., 
iš alau lių k.. Pagirio vai., Uk- 

, mergės ap.
Griška, Domininkas, Juozo sūn. 
inkrataitė, Danutė, iš Gutkai- 
mio kaimo.
Jakniunas, Albertas, baigė Ma
žeikių gimnaziją 1933 m., ir 
studijavo mediciną.

| Jakštas, Ignas ir Petras, Jono 
j sūnūs.
! Jankauskas, Kazimieras, žmona
Papikaitė, Juzė, sūnus Kazimie
ras.

nę Stovyklų prie Detroito, kompanjjaį visvien reikia ta, kad balandžio 15 d. jvy- 
M.ch. Nonvoodo skaučių sumokėd sutarti} gumą kusiam<j sus|rink;me kifo;
Bostono^ draugi Tie, kurie vainosite bu-ginčai ir nieko nenutarta' Kūrėjas daktaras Vincas ',~skaiM. Antee, Bvykusi B
ousvuiiu nuuu» uiauguvvt nuvvke i mkmko darza dėl naraitvarlnmin imn ... . —

LIETUVOS HIMNO

i minėtA <dn- SU» nuvykę i pikniko daržą-dėl persitvarkymo. i Kudirka gimė prieš 100 me-
vyki, vyks Dalia ^aitėP™'' Ne.dėl ma"° tų - 1858 metų g,uodžio 1
•/ Ropoto n » • 831111 aIuclu ir dar kuo pranešime įsibrovė klaida, dieną Mažosios Lietuvos
cknnein nankitvėin Kirbinėknors’ Turėjo būti, kad balandžio, kaimynystė įe. Jo
So“kV^ks Vida ir RitaŠį”““"“ “ d' SUsiri”kime ki'° ™iasta8

Tylaitės ir/Milda Tumaitė. D * M ...
Piknikų rengė Nonvoodo Pr3n“ N.unc.k.,

Skautams Remti Būrelis.
V

MIAMI, FLA.

Patink* Florida

RpnnrivN M• vo

.č
Gyvėnp

gyvenp

k..

Kauno,
niuose”

dirbusi Kauno “Audi-

LĮe^Yv3s; Jovaiša, Jeronimas, Jovaišaitė. 
tėviškės ■ jr Jeronimo duktė

Nepriklausomybes Jadvyga.
čai ir nieko nebuvo nutarta laikais pramintas Kudirkos Kapickas, Jurgis, Jono sūnus, iš 

Naumiesčiu, stovinčiu Šešu*; Bakšėnų Salamiesčio parap., 
pės krante, o upės antroje Vabalninko v.. Biržų ap. 
vakarinėje pusėje jau Ma- Kazakevičius. Andrius. Mykolo

dėl seniūnijos pertvarkymo 
Į į apylinkę. Šiuomi tą klaidą 
atitaisau.

Mųsų mirusiejiMinėjome Dariaus-Girėno 
skridimo sukaktį Š. m. balandžio 21. d. mirė.

Ona Ozerbergienė sulauku- 
. ^eP°s 12 d. Lietuvių Pi-’si 74 metų amžiaus, kilusia • v •

Rašytojas Juozas Švaistas „ecMį. .
ti, stiprinti jaunimo ir vy<-Balčiūnas, automobiliu at- Brooklyne įvyko mūsų lakū- 
resniosios kartos bendradar- vykęs iš Chicagos, viešėjo Dariaus ir Girėno skri- 
biavimą. Tegu visų Lietu- keletą dienų Miami kurorte. dimo Pe1.’ Atl.an.t^ 25 metlI 
vių Diena būna lietuvių so- Apsigyvenęs užmiestyje pas sukaktuvių minėjimas, 
lidarumo demonstracija! savo pažįstamus p. Daugno-i šiemet lakūnai pagerbti 

Fr. Žilionis irus, važinėjosi maudytis į ne tiktai jautriais žodžiais,
-------------------------- i vandenyną, sugaišdamas pastatytu gražiu pa-

vien kelionei autobusais po mmklu su lakūnų reliefi-

Klubo

Nesakė žmonai, turi nuostolį 4 vaian<jas. Tačiau sūraus niais atvaizdais jų amžinai
--------- | vandens maudynės jam pa- pagarbai. Be Amerikos vė-

Seržantas Peter Malda > tikusios. Jei ir toliau savy-!llavos paminkliniame stiebe
Philadelphijoje taupė pini- Jauta bus gera, gal būt abuJ,kel*ama laike ceremonijų ir 

į telefono su žmona persikels pasto
viai gyventi į Miami.

J. N.

patalpose nuo Alvito.
Gegužės 16 d. mirė Uršu

lė Povilienė sulaukusi 84 
metų amžiaus, kilusi iš Ma
žosios Lietuvos nuo Šilutės.

Birželio 28 d. mirė Kons
tantinas Plečkaitis, gimęs 
1893 metais kovo 10 d., ki
lęs nuo Vilkaviškio.

Mūsų mirusieji palaidoti 
Varelio kapinėse. Tebūnie 
jiems amžina ramybė.

žoji Lietuva ir Širvintos 
miestas, iš kur V. Kudirka 
slapta gaudavo lietuviško
sios spaudos, kai lietuviams 
rusai buvo net 40 metų sa
vąją spaudą Didžiojoje Lie
tuvoje kruvinai uždraudę.

sūn.. iš Barsukynės k., Mariam- 
polės ap.
Kievečka, Jonas, Jono s., gim. 
Bliūdžiu k., Panevėžio vai., 19- 
14 m. birželio 24 <K 
Kubilius, Antanas, g. 1917 m. 
Viliušif k.

Richardo

sūnuaj

K. Naumiestį ir Širvintą per Kunigonis, Juozas, Mykolo sūn., 
Šešupę jungia . tiltas. Kas jš Pakužės k., Veiveriu vals. 
skaitėt ar skaitysit V. Ku- Linius, Adomas, 
dirkos satyrą (didžią pa- Mankus, Viktoras, Juozo sūn. 
juoką rusų valdininkams) Miknevičius,
“Lietuvos tilto atsiminimai”, j............... ’
tai pravartu turėti galvoje 
minėtąjį tiltą.

Antanas, žmona ir žiovulys.

K.

gus ir dėjo juos 
knygą. Jis jau buvo sutau
pęs toj knygoj 880 dolerių. 
Bet šiomis dienomis telefo
no kompanija rankiojo se
nas 1957 metų telefono kny
gas. Atvyko ir pas seržan
tą Maida. Jo žmona neži
nodama, kad knygoje yra 
vyro sutaupos, knygą atida
vė rankiotojams su visomis 
sutaupomis...»

Kai trokas su senomis te
lefono knygomis pradėjo 
važiuoti, iš to troko pasipy
lė dešimtinės, dvidešimtinės 
ir kitokie pinigai. Vienas 
vaikas surankiojo gatvėje 
120 dolerių, o viena moteris 
perdavė policijai 195 dole
rius. Tiek pinigų susirado, 
o apie kitus dar žinios nėra.

Kai vyras grįžo vakare iš 
darbo, jis pastebėjo, kad 
jo “taupomoji kasa” yra 
dingusi, o žmona jam pa
aiškino, kad jo “kasa” iš
važiavo į senų popierių fa
briką ...

NORWOOD, MASS.

NEW BRITAIN, CONN.

slcautiikam

Liepos 6 d., kaip jau bu
vo skelbta, Nonvoode įvy
ko skautiškam jaunimui pa
remti piknikas. Oras pikni- 

, kui buvo palankus, nors 
priešpietis buvo abejotinas. 
Gausiai svečių atsilankė iš 
Bostono ir jo apylinkių. Kai-

SLA piknikas
Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje 4-oji apskritis ren
gia metinį pikniką, kuris 
Įvyks sekmadienį rugpiučio 
3 d. Waterbury, Conn. Ta 
proga S.L.A. 34 kuopa ruo
šia busą norintiems daly
vauti tradiciniame apskri
ties piknike. Bušo bileto 
kaina tiktai $1.25 ten ir at
gal. Kodėl nepasinaudoti ta 
puikia proga? Bent kartą 
metuose palikime savo ma
šinas garažuose ir vykime 
visi kartu su draugais ir 
pažįstamais į pikniką.

Užsisakyti vietas autobuse 
galima pas pp. Neimonienę 
ir V. Vitkauską, o taip. pat 
ir pas kitus kuopos narius. 
Laikas trumpas, todėl pra
šom paskubėti.

S.L.A. 4-os apskrities pik
nikai visada yra puikūs ir 
sutraukia daug žmonių. Ten 
turėsite progą susitikti se
nus pažįstamus ir padaryti 
naujų pažinčių. Autobusas 
išeis nuo Lietuvių svetainės 
1-ą valandą po pietų. Patar
tina nesivėluoti, nes busas 
negali laukti vieno ar dvie
jų nepribuvusių laiku. Pavė- 
lavusiem į busą pinigai ne
bus sugrąžinti, nes busų

Lietuvos vėliava.
Minėjimas buvo pradėtas

Amerikos ir Lietuvos him
nais. Po to sekė vienos mi
nutės susikaupimo pagarba 
žuvusiems lakūnams ir visų 
dalyvių pritarimu prie Da
riaus - Girėno paminklo bu
vo padėta gyvų gėlių puok
štė. Po paminklo komiteto 
narių Br. Spūdienės ir adv. 
S. Briedžio įžanginių žo
džių kalbėjo red. J. Tyslia- 
va ir gale kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas Jonas Budrys. 
Jis plačiau apibudino lakū
nų skridimą, jų netikėtą žu
vimą ir Lietuvos žmonių 
didelį susijaudinimą dėl la
kūnų tragedijos.

Baigiant dar tarė žodį D. 
Klinga ir p. Konce. Dai
nininkė Irena Stankūnaitė 
akomponuojant J. Stankū
nui gražiai padainavo dvi 
dainas ir, be to, ji giedojo 
ir himnus. Susirinkusieji dai
nininkei širdingai plojo už 
jos dainavimą.

Sukaktuviniam minėjimui 
vadovavo paminklo statymo 
komiteto pirmininkas Jonas 
Šaltis.

P—Mo K—tas

VOKIETIJA

Daug kas nenaudinga pavie- 
J. Karpavičius niui, bet naudinga sujungus.

raass»>i

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto ’ki Pacifiko
Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hol,ywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šalt iniais, meškomis ir tt. 
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 požemiu urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražink paveikslais. 

Knyga jau išėjn Užsisakiusiems knygą tuoj pat h 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Brcadwav So. Boston 27, Mass.

‘Proletariato diktatūra” 
Raudonmedžiu imperija 
Kaip lietuvis vvna .daro

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus M tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuere, Worcester, Mass.

Varei, Oldb.

“Keleivio” 
27 Nr. liepos 2 d. buvo įdė
ta žinutė iš mūsų senelių 
prieglaudos ir buvo pasaky-

Jei Jurus reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistus VISUR. Turime 
speciaiinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšte kraujo spaudimo, nua 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mu 
visais sveikatas klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. R. S. Reg. Phm.

luose. Kreipkitėsas
b Notary PuMfe

►►ik*►►►►►►►Kee►

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias 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 a«&kų adresų). . •' x v

SAULĖM KOŠTYBft (romanas) sako: skaitai mane, net 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ka. 
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečibaloa 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik 33.00! 1

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ 35.00! Bet kas nori tik š.jMlS, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik 32.00, už 2 tik 33.00, už 3 tik >4.0%

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite: TT" ,
DIL ALG. MARGERIS, 3325 So. Habted SL, Chkaga Ak M

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stale Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterą 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie 

* trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti jvet- 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panažiue daly*)* 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” 
dama apie Mmtą įvairią tautą
“Nauja Valgią Knyga” turi 136 puslapk 
švta aiškiai, visiems suprantama kalba.
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam, 
ir pinigus prašome siųsti Muo adresu:

KELEIVIS
636 E. Breadvray Sa.

Ji
Jos

sn
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pto Ketvirtu KKLBVIS, SO. BOSTON No. 31, Liepos 30, 1968

Iš Pavergtos Lietuvos
Klaipėdoje daug rusų įšertų, kad uždraustų išbro- 

• ♦, - j- - kuoti bandai didinti tinka*
“Vilnis’ isspausdino is mas teiyčia« kad priverstų Klaipėdos rašytą laišką, ku- veršiukX mėsai auginti iki 

name rašoma: 2 metų amžiaus ir tt ir tt
“Mūsų mieste yra daug Visa prįžiūrėti be par- 

Uetuvių ir nišų, tai žmonėą privalo
kiNia abejomis kalbomis ; visi klti “tarybiniai
valdiškose įstaigose gali organai”. Ir be viso to dar 
kalbėti kaip nori kokia įsteigtos atskiras kolchozų kalba klausiama ko, tai to* ;rspf£°jos, kurios tikrini
kia u* atsakoma . pačius kolchozus ir jų.tik-

“Kuomet važinėjau į kai- rintoius. 
mą, tai-huvojau Pasvalyje, 
ten negirdėti rusiškai kai- ‘Karvės kaltos”

* j-- i i - i ' Komunistų laikraštis “Ta-• RuSal Padėjo kolomzaci-;įybų LįetuvJ, aprašo jdomų 
ją nuo miestų. O n gyveni- atsįukįmą su karvėmis Ju- 
mas kaime sunkus — jų ne- liaug Janonio vardo koIcho. 
vilioja/ — . . ....
Kiek mokės už kolchozu 
gaminius

Kaip žinoma, sovietų val
džia panaikino privalomas 
kolchozų duokles savo ga
miniais. Dabar valdžia 
“pirks” iš kolchozų, bet jos 
nustatytomis kainomis.

Maskva jau nustatė tas 
kainas, bet jos nėra galu
tinės, jų prisilaikydamos a- 
titin karnų respublikų įstai
gos nustatys tikslias kiek
vieno gaminio kainas.

Maskva nustatė rubliais 
tokias kainas Lietuvoje ga
minamų produktų centne
riui (apie 220 svarų):

Grūdų 74 rb., cukrinių 
runkelių — 23.50 rb., linų 
ar kanapių pluošto — 2,300 
rb., galvijų (gyvo svorio)— 
619 rb., avių—536 rb., kiau
lės mėsos — 786 rb., laši
ninių kiaulių — 826 rb., be
toninių kiaulių—1,081, viš
tų ir viščiukų —895 rb., an
čių ir žąsų — 738 rb., pie
no 115 rb., neplautos vilnos 
—2,370 - 4,100 rb., dešim
čiai kiaušinių — 6 rubl.

Šitos kainos esančios tik 
tokios, kad galėtų atlyginti 
kolchozo savikainą. Jei kol
chozas norės, kad ir jam kas 
liktų, tai turės piginti gamy
bą ją geriau tvarkydamas 
arba dar labiau skriausda
mas dirbančiuosius.

ze. Kolchozas turi 40 kar-, 
vių, iš jų 36 melžiamos.! 
Per visą žiemą karvės buvo 
maitinamos žaliomis kuku-! 
rūzomis (tomais) iš siloso, 
ir į ganyklą buvo išleistos 
neblogame stovyje. Bet kai 
karvės buvo išleistos į gany-; 
klą, “atsitiko netikėtini da-’ 
lykai”. Laikraštis apie tai į 
šitaip pasakoja:

“rer dvi savaites karvės 
pasidalė labai liesos, peri 
parą kiekviena jų pradėjo 
duoti ne daugiau kaip po 
4 litrus (kvortas) -pieno’7.

Kas gi atsitiko? duk pa
prastai, kada karvės išeina 
į ganyklą, jos pradeda dau-i 
giau pieno duoti. Tuo reika- į 
lu susirūpino komunistų • 
partijos vietinis sekretorius 
Petkevičius. Jis nuėjo į ga
nyklą, pasižiūrėjo į Karves

VASARA VAIKŲ DIENOS

Vasaią vaikams yra progų žaisti ir daužytis po atviru 
dangumi. Paveiksle matome kairėj viršuj 20 mėnesių 
vyrų D. Ford šokantį drąsiai į jūros vandenį Flori
doje, viršuj dešinėj Bobby Hoffman, Erie, Pa„ užsi- 
kasė iki kaklo į smėlį ir šildosi saulėje, o jo šuniukas 
šalia stebisi, kas atsitiko su bosu; apačioje kairėje 
Billy Rooney. 3 metų. susipažįsta su stirna Floridoje, 
kur jis nuvažiavo su tėvais iš Providence, R. I.; o 
apačioje dešinėje čalis Woolf dalijasi savo pusryčiais 
su maža stirnuke Deer Ranch ūkyje Floridoje. Taip 
po visą kraštą mažiukai susipažįsta su gamta ir džiau
giasi saulėtomis dienomis.

Aliejuotas reikalas
viaunmųjų nyių arams- sa, vruzija aliejaus neturi, 

ir nustebęs paklausė kolcho- tas ir maišatis kvepia alie- bet per Gruziją aliejus bu
žo vadų: jumi. Jei ten nebūtų alie- vo gabenamas iš Baku alie-

“Mačiau aš tas karves ba- jaus, tai ir Chruščiovas taip jaus kasyklų į Batum uostą 
landžio mėnesį, tada nieko nesidraskytų ir nešauktų Juodojoj jūroj (kaip dabai* 
panašaus nebuvo. Kas gi su “viršūnes” susirinkti taiką Irako h* Arabijos aliejus 
jomis atsitiko dabar?” gelbėti, ir Amerikos marinai gabenamas per Siriją ir Le- 

I šitą klausimą nei kol-nebūtų išsikėlę Lebanoneto banoną į Viduržemių jūrą), 
chozo pirmininkas, nei kiti kraštelio nepriklausomybę Kad užtikrinus sau aliejaus 
kolchozo valdybos nariai ginti, ir Nasseris nesimuštų kelią, bolševikai pasiuntė 
neturėjo jokio paaiškinimo, taip garsiai į kiūtinę už “a- savo armiją užkariauti Gru- 
Jie sakė: rabų nacionalizmą”. Įziją ir greitu laiku nepri-

“Nieko nesuprantam, ga- Seniai jau yra žinoma, klausomą Gruziją pasmąu- 
nyklą paskyrėme, o karvės ^ad kur aliejus teka, ten ir gė.
diena iš dienos vis lieses- kraujas gali greit tekėti. RUSų bolševikai visai ir 
nės”. Taip yra todėl, kad aliejaus nesislėpė, kad jie Gruziją

Kolchozo vadovai kaltino svaĮ’ba yra didelė. Ji yra d i- pasmaugė dėl aliejaus kelio, 
karves. Girdi, jos blogos dėlė ne tik kapitalistams , Trečiojo Internacionalo at- 

| veislės, nepieningos ir ne- bet ir ponams bolševikams, stovas Kari Radek, kai vy- 
Ponai viską suvalgo ! veislingos... j^rie aliejaus kvapą užuo- ko trijų įrtei*nacionalų pa-

Esame nekaltą rašę, kad “Karvės kaltos” — toks dzi? la.lp pat £eraį kalp..il‘ sitarimai Berlyne po Gruzi- 
niekur nėra tiek daug ponų, paaiškinimas nepatiko ko- gesusios uosles kapitahs- jos pasmaUgįmo, aiškino so- 
kaip dabartinėj Sovietų Są- munistų partijos sekretoriui. cialistams: pabandykite
jungoj. Tie ponai ir suval- Jis ilgai galvojo, aiškino,' M aliejus reiškia komu- tam stos gyventi be aliejaus,

> viską, kas geresnio, pa- šnipinėjo ir pagaliau susekė, inistM politikoje geriausiai tada suprasite to skystimo 
mivorstus knnol karvės ni<>nn noHnn-' pasako toks įvykis įs nese- reikšmę... Taip atsiliepė 

. os dar istorijos: Maskvos žmogus į socialistų
Bolševikų revoliucija Ru- jam daromus priekaištus dėl 

sijoj gaišiai paskelbė, kad Gruzijos nepriklausomybės

šo

prastas žmogus priverstas koaėl karvės pieno neduo- 
unkictis likučiais. Ypač tie da ir eina liesyn. Pasirodo, 
ponai skriaudžia kolchozi- kad ganykla kalvėms pa
rankus. Ten visokių prižiū- skilta toki, kur žolė neau- 
rėtojų, viršininkų tiek daug, ga. Karves gano paaugliai, visos tautos turi teisę pačios pasmaugimo!IvtUJU, v Al eiiiiiinu o*** o j-'****a* 11* rr' * 1--------- ’
kaa jie suėda didžiąją pa- Kurie visiškai nesirūpinai^^1 ‘‘aiaĮJ ‘a*PĮ’a' Kaukazo aliejaus šaltiniai, 
įamų dalį. karves girdyti. Jokio žalio'®. .11 lat pa.isku- rajy^n Viduriniuiu
' Bet negana, kad pačiame pašaro karvės parėjusios iš*?P® •*>*« a'iej*® atsargomis,
kolchoze vienas dirba, o du ganyklos negauna. Tai koks iStr neii™ menki lašas palyginus
“bosauja”. Didelis kolcho- dyvas, kad jos eina liesyn 
zų bosų tinklas yra organi- ir pieno neduoda? 
zuotas komunistų partijos Viskas būtų niekas, bet 
aparate. Ir tie partekai turi Juliaus Janonio vardo kol- 
žiūrėti, kad būtų laiku ir chozas yra pavyzd i 
tinkamai akėjami, ravėjami, Daugų rajone. Jei pavyzdin- 
tręšiami pasėliai, ypač kor- game kolchoze tokie dyvai 
nai, tikrinti, kaip pasėliai dedasi, tai kaip einasi kitų 
dygsta, žiūrėti, kad ne sudy- kolchozų kalvėms tame ra- 
gusios vietos būtų iš nauj'o jone? Deja, apie tai tyli 
užsėtos, kad būtų laiku ir i “Tarybų Lietuvos” rašyto- 
gerai šienaujama, kad nebū-ijai, o gal jie papasakos ka
tu paliktos nenušienautos da nors kitą kartą?
lakelės ir pelkės, kad būtų | ---------------------------------
pasigaminama žaiginių šie-j Aiaska užima vieną pe n k ta

nui džiovinti, kad būtų iš-.dfjj visos Jungtiniu Amerikos 

naudotos ne tik visos maši- valstybių teritorijos, 

nos, bet ir visi turimi dal- Alaskos gelmėse glūdi didžiu- 

giai, kad rūpestingai^ būtų jjaj turtai bet 4ar ne\*isi teži- 

surinkti visi šiaudai ir pe- nomj 33 labai reikalingų mi

lai kraikui bei pašarui, kad ncrajy Atakoje yra 31. Ten 

visi įrankiai ir mašinos bū- vra jr jr guzo, ir urano,

tų sutaisytos, kad javai būtų

galėjo primesti, ten laikėsi su jūra. Viduriniuo-
paskelbto tautų apsisprendi- ?? Rytuose yia <0 ,, visų 
mo principo, o kur galėjo ?,nomM žemes gelmėse alio
tą principą sumindyti, ten Jau? ?!?al^'J; Zl*loval y™ 
mindė be jokios atodairos. »T«>»'«»vę, kad dabaitimu 

Tautų apsisprendimo tei- la,k“ 'iros žinomos žemes
se pasinaudojo ir Gruzija, ^cs?)1.all,«Į?us ats?r?°? 
trijų milionų Kaukazo tau-?’.ek,a 2M '"honų statinių! 
ta. Pasinaudojo ir ginklais Į5. to žinomo aliejaus kie- 
savo nepriklausomybę ap- kl". P° »me 169 bilionai dil
gynė. Sovietų vyriausybė Jln”J ^Ta y>dunniuose Ry- 
negalėjo gruzinų ginklais laose’. °? į.lonal statomų 
nugalėti, todėl l!»20 metais Am®nkoJe-
gegužės 7 d. Sovietų Rusi- ?? i?11,olla*. statinių Sovietų 
jos vyriausybė pripažino 1 “k® k'a>t'?<?®c “J® tnlio- 
Gruzijos nepriklausomybę, kitur (Europoje,
pasirašė su ja taikos sutar- nkoJeL
tį ir, iwlėsi, viskas bus ge- Iš tų skaičių matome, kad 
rai. Bet taip tik rodėsi, siliejaus atsargomis Viduri- 
Bolševikai greit užuodė nieji Rytai pralenkia ir A- 
Gruzijoj aliejaus (naftos) meriką ir Sovietų bloko 
kvapą ir 1921 m. vasario 11 kraštus. Kai aliejaus šalti-

’ s * t’ir * d’d i d- ir ge,cžies kt* >*usų armija iš pasalų už- Miai visur bus išsemti, Vidu-
suvezami uk i aioe csj at- AUsRoj už Rvort* pjeno mo. puoiė nepriklausomą Gruzi- riniuose Rytuose aliejus vis 

ai J kama 60 centM» tiek pat ir už ją ir ją prijungė prie So- dar tekės. Todėl ateičiai ga-
nebutų is <rf, ;bute,i aUus; ui 10 kiaušinių vietų imperijos. Tai buvo h būti labai svarbu, kas pir-
vietų, kad metzejos gerai .^.padaryta dėl aliejaus. Tie prieis nrie Viduriniuiu
melžtų luuves ii* jas gerai

Rytų aliejaus.
Ir dabartinė aliejaus ga* 

myba Viduriniuose Rytuose 
jau yra labai svarbi, o atei* 
tyje ji gali būti dar svarbe
snė. Dabartiniu laiku Vidu
riniųjų Rytų kraštai kasdien 

; gamina po 4,100,000 stati
nių aliejaus,'Amerika (J.A. 

j V.) gamina kasdien po 6,- 
! 300,000 statinių, Venecuela 
!—2,500,000 statinių, Sovie
tų bloko kraštai irgi 2,500,- 
000 ir visi kiti kraštai po 
1,900,000 statinių.

Aiiej'us iš Viduriniųjų Ry
tų kraštų dabar yra gabena
mas svarbiausiai į Vakarų 
Europą, net 60% to alie
jaus plaukia į Euiopos kra
štus ir ten suka pramonės 
mašinas, gamina elektrą, 
šildo namus, varo automo
bilius ir kitokius motorus, 
i Iš Viduriniųjų Rytų gauna 
aliejaus ir Azijos bei Afri
kos kraštai, o maža dalis 
to aliejaus pasiekia ir Ame
riką. Viduriniųjų Rytų alie
jaus svarba aiškiausiai vi
siems buvo pastebima Sue
co krizės metu, kada Va- 
karų Europos kraštai tik dė
ka Amerikos aliejui galėjo 
tą krizę išgyventi. Kas turi 
savo rankose Viduriniųjų 
Rytų aliejų, tas, pagal savo 
malonę, gali leisti ar nelei
sti Vakarų Europai gyventi 
ir Chruščiovas su savo bį- 
čiuliais labai norėtų, kad 
jis galėtų paimti Vakarų 
Europą už gerklės ir ją, pa
gal savo malonę, smaugti 
tiek, kiek jam politiniais 
sumetimais norisi.

Labai senais laikais, prieš_-Ą._ _ _ _ • A AM _ Amu merų, mongolai iš šian
dieninės Mongolijos buvo 
užplūdę įvairius kraštus. 
Kada tie mongolai įsiveržė 
į Turkestaną (žemė tarp 
Kaspijos juros ir Vidurinių
jų Rytų), jie rado ten ne
mažai sustiprintų miestų 
prie upių. Negalėdami kai 
kūnų miestų paimti šturmu, 
mongolai sugalvojo pakeis
ti kiek upių vagas, kad mie
stai paliktų be vandens. Pa
keisti upės vagą yra dide
lis darbas, bet tuo būdu 
mongolai pajėgė užkariauti 
tvirtoves, kurias kitaip ne
galėjo įveikti. Panašiai da
bar yra su aliejaus tekėji
mu. Jei gali paimti į savo 
rankas aliejaus šaltinius, 
rali ir stipriausias pramo
nės šalis paguldyti ant že
mės, nes aliejus joms būti
nai reikalingas jų ūkiškam 
gyvenimui. Chraščiovas tą 

triksą” ir be Čingizchano 
žino...

Kova dėl aliejaus atrodo 
kova dėl pelnų. Iš dalies 
tuip. Jei aliejaus šaltiniai y- 
ra amerikiečių ir kitų ka- 
p;tahstinių klastų kompani
jų rankose, tos kompanijos 
gerai iš aliejaus pelnosi. 
Bet aliejaus veisias todėl ir 
yra toks pelningas, kad a- 
liejus yra labai svarbus da
lykas. O jei aliejaus šalti
niai Viduriniuose Rytuose 
atsidurtų rusų rankose, tai 
tada rasai sunktų ne tiktai 
riebius pelnus iš tų šaltinių, 
bet, sulaikydami ar leisdami 
aliejui tekėti, galėtų savaip 
tvarkyti visos Europos gy
venimą. Todėl kova dėl a- 
liejaus gausiųjų šaltinių 
virsta kova dėl Vakarų Eu
ropos kraštų laisvės ir ne
priklausomybės.

Tokius klausimus reikia 
turoti galvoje, kada skaito
me apie marinus Lebanone, 
apie Irako ar Jordanijos 
peiTcrsmus, apie Nasserio 
“didelius žygius” ir apie 
Chruščiovo putojimą ir 
šauksmą dėl “agresijos”.

S.D.

Piliečių tei»ė
keliauti svetur

Dabar daug kalbama a- 
pie aukščiausio teismo 
sprendimą užsienių pasų iš
davimo klausimu, arba ko
kie suvaržymai Amerikos 
piliečiams gali būti daromi 
keliauti į svetimus kraštus. 
Klausimas yra, ar valstybės 
departamentas gali atsisa
kyti išduoti užsienių pasą 
Amerikos piliečiui?

Birželio 16 d. Amerikos 
aukščiausias teismas išnešė 
labai svarbų sprendimą tuo 
klausimu. Jis nusprendė, 
kad valstybės departamen
tas nėra kongreso įgaliotas 
spręsti, kam duoti ar neduo
ti užsienių pasą ir ypač duo
ti ai* neduoti pasą dėl pilie
čio “nuomonių ir įsitikini
mų”.

Tuo sprendimu aukščiau
sias teismas apvertė aukštyn 
kojomis valstybės departa
mento iki šioliai veikusias 
taisykles. Pagal tas taisyk
les užsienių pasai nebuvo 
duodami komunistams ir ki
tiems abejotino ištikimumo 
piliečiams. Aukščiausio tei
smo sprendimas buvo išneš
tas dviem piliečiams ap
skundus valstybės departa-

Ataeit, .pranešimą parašyk.
Po kelių valandų jis pasirodė 

pirmininko kabinete, laikyda
mas rankose prirašytus popie
riaus lapus. Pirmininkas Pagy- 
runaitis juos paėmė ir |«adėjo 
skaityti:

—Vykdydami partijos ir vy
riausybės iškeltus uždavinius... 
Toliau girdėjosi tik neaiškus 
murmesys.

—Chm... — perskaitęs ke
lis sprindžius įžangos, prabilo 
pirmininkas. —čia, žinai, reikė
tų pataisyti.

Skripka paslaugiai palinko 
prie stalo.

—Matai, čia iš esmės gerai. 
Betgi pranešimą darau aš. Aš 
už viską ir atsakau. Tad kam 
čia visur linksniuoti: mes pa
statėme, mes užauginome. Iš
taisyk taip: * mano vadovauja
mas kolūkis tvirtai žengia j 
priekį... Sėkmingai užbaigiau 
ūkinius metus ... Išauginau 
aukštą visų kultūrų derlių. Nu
penėjau ... čia nurodyk kiek 
kiaulių. Iki žiemos užbaigiau 
statyti karvidę. Pasižadu duo
ti... tonų pieno viršum pla
no. Taip bus geriau ... Asme
ninė atsakomybė...

Nieko nesakydamas, Skripka 
paėmė pranešimą. Po keliolikos 
minučių pristatė jį pataisytą.

—Dabar kas kita, — nusišyp
sojo Pagyrūnaitis, o jo riebūs 
veidai švytėjo, tarytum tau- 

Staiga jis apsi-
mentą dėl pasų jiems neiš
davimo. Tie piliečiai, daili-įkais ištepti, 
ninkas Rockwell Kent ir dl*. .niaukė ir, trenkęs kumščiu į 
Walter Briehl, norėjo ke-j stalą, ėmė cituoti: 
liauti į užsienį, bet valsty-! ... Tačiau aš neišvengiau ir
bės departamentas buvo at- rimtų trūkumų. Nesukaupiau 
sisakęs jiems duoti pasus, reikiamo pašarų kiekio, vis dar 
O nedavė pasų todėl, kad tie:nesuremontavau arklidės, penk- 
du piliečiai buvo atsisakę {toje brigadoje nesudariau mel- 
atsakyti į klausimą, ar jie žėjoms tinkamų darbo sąlygų... 
priklauso komunistinėms or- —Ar tu iš proto išsikraus- 
ganizacijoms. tei? Viską, kas bloga — man

Teisėjas William O. Dou- primesti? O kur gi kolūkio val- 
glass, reikšdamas aukščiau- dyba, fermų darbuotojai, staty- 
sio teismo nuomonę, sakė, bininkai? Negi aš vienas galiu 

atsakyti už visą kolektyvą? 
(Iš vilniškės “Šluotos”)

jog dabai* veikiantieji įsta 
tymai tiktai dviem atsitiki
mais leidžia valstybės de
partamentui atsisakyti iš
duoti piliečiams pasus: 1) 
jei prašytojas nėra J.A.V. 
iPiHetis ir 2) jei prašytojas; Daug kas mano, kad ge-
, savo laikysena parodė, kad riausia tomeites prinokinti 
jis gali pažeisti Amerikos galima padėjus ant lango, 
įstatymus . Ne viena is tų kurjs gauna daug saulės, 
dviejų pnezascių nebuvo žinovai sako, kad tai

KAIP TOMEITES 
NOKINTI

taikoma Kent ir Briehl atsi
tikime. Todėl pasai jiems 
turi būti išduoti.

yra klaidinga pažiūra. 
Kenkia ne šviesa, bet

m ....................... karštis. Jei temperatūra y-
Ta proga auksciausias tei- la didesnė kaip 85 laip«- 

smas įieržvelgė amerikiečių niai, tai tomeites pagelsta 
tradicines laisves ir teises ir užuot patraukiančiai parau- 
pnėjo išvados, kad “Teisė donavusios. Bet iš antros 
keliauti yra ‘laisvės’ dalis, pusės jos gerai nenoksta 
kun jokiam piliečiui negali šaltai padėtos
būti atimta be atitinkamo Į Kai tomeitfe prinoksta, 
įstatymo . Be to, “judėjimo joms geriausia vieta šaldv- laisvė yra giliai įsišakniju- Lvas. Vitaminų 
si mūsų gyvenime”, ji yra tomeites nokinti reik švic- 
“mūsų paveldėjimo dalis”. sįoj vietoj, kur nėra per 

Ypač aukščiausias teismas ka,ėta. Niekada nevynioki- 
pabreze, kad valstybės de- te tomeičių i popierių, no- 
partamentas, ar valstybės rėdamį 1^ |)asiė,,ti nuo 
sekretorius, netun neaprėž- šviesos.
tos teisės spręsti, kam duo-: žinovų yra patirta, kad 
ti ar neduoti užsienių pasų. tiek spalvos, tiek skonio, 

Taip tas klausimas buvo tiek vitaminu gausingumo 
teismo išspręstas. Bet tas požiūriais tomeites yra no- 
klausimo neužbaigė. Kong- kinamos maždaug kamba- 
resas dabar svarsto įstaty- ri0 temperatūroje —tarp 60 
mų, kuns aiškiai nusakys, j,- 75 laipsnių.
kokiems piliečiams valsty- Sėkmingam nokinimui to- 
bės departamentas gali atsi- meitės turi būti suaugusios 
sakyti išduoti užsienių pa- jr jau bekeičiančios spalvų, 
sus. Kada toks Įstatymas Tokios žalios tomeites tuii 
bus pmmtas, tada ir pilie- ypač daug vitamino C ir A. 
ciai ir valstybės departa- Įr pirkti geriau suaugusias, 
rnentas aiškiai žinos, kam «—-s •—dar visai neprinokusias, bet 

sveikas, negu pernokusias, 
minkštas ir sužeistas.

Ne mokslo patentai ir ne sep- 
tyneriopi talentai sudaro pilie
čių garbės vainiką, o darbas, 
darbas iš tikro širdies akstino.

Vattgaatas

pasus galima duoti ir kam 
ne.

Common Coundi

JUOKAI
“Laimės” kolūkio pirmininkas 

Pagyrūnaitis pasišaukė buhal- 
ierį Skripką.

—Reikalas toks. Vykstu į ra- Jei tavo draugas ar kaiaiv- 
jono sesiją. Reikės pakalbėti, aaa aarkalto **KeMvl0n, para* 
Sumesk ten vieną kitą skaičiuj

1 Skripka žino, ką tai reiškia, i
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Jie nužudė tūkstančius
(Tęsinys)

Pereitą savaitę padavėme pos 4 d. Genath stojo antrą 
siek tiek žinių iš Ulmo mie-kartą liudininku, vyr. .pro- 
ste, Vokietijoje, svarstomos kuroras Schuele pranešė, 
bylos, kur teisiami vokiečių kad^ jo įsakymu liudininkui 
geštapininkai už žmonių žu- Genath atimtas užtaisytas
dymą Lietuvoje. Žemiau, pa
gal Eltos pranešimą, pa
duodame daugiau žinių a- 
pie tą bylą.

Jei pati byla jau savo kil
me ir apimtimi yra drama-

revolveris ir Genath esąs 
suimtas. Nepaisant to Ge
nath visą laiką įmantriai ir 
įžūliai laikėsi ii* tuo visuose 
dalyviuose paliko blogą įs
pūdį. Apklausinėjamas pa
galiau prisipažino, kadmu-

tiška, tai bylos eigoje būnašęs Tilžės gestapo įstaigos 
dar ir atskirų dramatiškų suimtuosius Kiek kartų, jis
incedentų. Keletas jų bai 
gėsi tragiškai — liudininkų 
nusižudymu.

Vienu atveju liudininku 
buvo pašauktas buv. Tilžės 
geštapo valdininkas ir po 
'karo vėl tarnavęs vokiečių 
kriminalinėje policijoje Ma- 
inze Arthur Genath (51 
metų). Jo apklausinėjimas 

’buvo numatytas birželio 12 
d. Bet jau birželio 11 dieną

nė neatmenąs, nes tai įvykę 
daug kartų.

Vienas liudininkas nusinuo
dijo, kitas pasikorė

Po akistatos su kitais liu
dininkais Genath buvo išve
stas iš teismo salės jau kaip 
suimtasis. Liepos 5 d. jis 
Ulmo kalėjime nusižudė, nu- 
lydamas porciją nuodų, ku-

kiU liudininkai—du jo buvę,riuos.buvo >u » anksto Pa* 
kolegos Tilžėje — teismui i siruPin§s-

kucijas, į kurias jis buvo at
vykęs, apalpęs ir po to jau 
pareiškęs: “Tai juk visai 
pasibaisėtina. Kaip čia mes 
turėtume kitaip daryti”? 
(Netrukus Berlynas ir įve
dęs naują žmonių naikini
mo būdą: žudyti nuodingo
mis dujomis).

ALIEJAUS TURTAI

KAO.

—Sei, Maik, ar tu nega
lėtum pažyčyt man keletą 
dolerių?

—Ar nori pasigert?
—Ne, vaike, nepasigerti, 

ale sutaupyt pinigo. Tu gal 
nežinai, kad dabar yra la
bai geru bargenų storuose. 
Girdėjau, vienas storas triu- 
bijo per radiją, kad jis par
duoda po $5 kelnes, katros 
pirma kaštavo $17. 0 man 
kelnių reikia, ba vaikščiot 
su lopytom —tautiškos kul
tūros nepakelsi. Kartais ga
li dar nusmukti ir pasidarys 
tikras kultūrinis nuosmu
kis, kaip sako dipukai. Tai
gi pažyčyk man kokią pen
kinę, kad galėčiau įsitaisyti 
kultūringai. Čia, Maiki, ir 
kultūra ir geras bargenas.

—Netikėk, tėve, tokiems 
“bargenams”. Jeigu biznie
riai siūlo kelnes už $5, tai 
netikėk, kad jos yra vertos 
$17.

—Ar tai tu, Maiki, rokuo
ji, kad per radiją, taip sa
kant, publičnai, Amerikoje 
galėtų kas nors apgaudinėti 
žmones? Juk yra ant to za- 
konai, kad apgaudinėti ne
valia.

—įstatymus, tėve, sukčiai 
moka apeiti. Pavyzdžiui, 
įstatymai draudžia duoti 
valdininkams kyšius, ir 
draudžia valdininkams to
kius kyšius priiminėti. O vis 
dėl to yra tokių politikierių, 
kurie ima kyšių. Štai, šiomis 
dienomis išėjo aikštėn, kad 
atvykęs iš Lietuvos nusku
ręs žydas, pasidaręs kiek 
pinigų, pradėjo duoti politi
kieriams kyšių ir gaudavo 
iš jų paramos. Tas žydas 
prisipirko audimo fabrikų 
ir pasidarė milionierium. 
Dovanų iš jo gaudavo gu
bernatoriai, senatoriai, pre
zidento patarėjas ir net pats 
prezidentas. Kai dabar tas 
išėjo aikštėn ir šitas milio
nierius buvo pašauktas pa
siaiškinti, tai jis sakosi da
vęs tiems ponams tik “do
vanų”. Na, kai kyšiai pava
dinti “dovanomis”, tai kyši
ninką negalima bausti, nes 
duoti kam nors dovaną įsta
tymai nedraudžia. Štai, tė
ve, kaip lengvai apeinami 
įstatymai. Taip yra ir su 
tais “bargenais” bei kainų 
“nupiginimais”, kuriuos biz
nieriai kasdien skelbia laik
raščiuose ir per radiją.

—Tai tu rokuoji, kad visi 
bargėnai yra apgavystė?

—Nesakau kad visi, tėve.

Kelioms dienoms praėjus,
______ ______ kitas Lietuvos gyventojų žu-

* moteris ir vaikus ir tardo- dymų dalyvis, šaukiamas 
mųjų kankinime. Vienu at- liudininku į Bielefeldo teis- 
veju nukankinto tardomojo šaukimo nepaklausė, 
lavoną sayo auto mašina nu- Pasik°rė. Abu
vežęs j Lietuvą. Mušdavęs Jle’lr Genath ir sis pastai a- 
suimtuosius. Kai birželio 12 fis, liudininkų buvo ap- 
d. jį patį apklausinėjo, tei- kaltinti nusikaltimais Lie- 
sėjai jam patarė atsisakyti tuvoje ir pnes juos butų bu- 
liudijimo ir priesaikos, jei vus* keliama nauja byla.*

5 jis jaučiasi kaltas. Bet Ge-| gebieUko-

ku, išdidžiai visus priekaiš- e e jo
tus nuneigė ir prisiekęs tvir- bud.n.nku
tino, kad jis nei egzekucijo-J Gev.eckės parodymai teis-'tas.

papasakojo, kad Genath ak 
ty viai pasireiškęs šaudant

bet daugumas jų yra .žmo
nių apgaudinėjimas. Juk ir 

Į tėvas turėtum suprasti, kad 
joks biznius neišlaikys savo 
biznio, jeigu jis pardavinės 
savo prekes su nuostoliu.
Jis turi padaryti pelno net 
ir tada, kada siūlo kelnes 
“nupigintas” nuo $17 iki $5 

—Aš, Maiki, nesuprantu, 
kaip jis gali padalyti pelno 
trotydamas $12?

—Bet dalykas yra toks, 
tėve, kad jis nieko “netroty- 
ja”. Tas kelnes jis gal nusi
pirko už $4, ir parduodamas 
už $5 dar uždirbs dolerinę.

—Bet kaip jis galėtų gai
šinti, Maiki, kad jos kaš
tuoja $17, jeigu jis būtų už 
jas mokėjęs tik $4?

—Garsinti jam niekas ne
draudžia, tėve, o į teismą jo 
niekas netraukia. Bet jeigu 
tėvas ir apskųstum jį už ap
gavystę, tai vistiek jis išsi
suktų, nes pasakytų, kad 
jo supratimu, tos kelnės yra 
vertos $17, vadinasi, tu jas 
pirkdar/las sutaupai $12. Na, 
n* ką čia teismas galėtų pa
daryti? Išteisintų apgaviką, 
ir viskas.

—Tai tu sakai, kad tie 
bargėnai yra apgavystė?

—Taip, tėve, kuo didesnis 
“bargenas,” tuo didesnė ap
gavystė. Pavyzdžiui, mote
rims yra skelbiamos sukne
lės, “nupigintos” nuo $18 
iki $6. Bet jeigu pradėtum 
šį “bargeną” nagrinėti, tai 
pasirodytų štai kas: perkeli
nė materija tai suknelei kai
navo $1.50; jos pasiuvimas 
irgi $1.50. Vadinasi, iš viso 
$3.00. Taigi moteris, mokė
dama už ją $6, užmoka dvy- 
gubai daugiau, negu kaina
vo tos suknelės pagamini- ne pagal “standartą ' ir jie 
mas. Taigi “bargenas” čia atsisako jį priimti. Vadina

ir Kaune 
vykdęs žudymus

Nors byla Ulme eina tik 
apie žudymus Lietuvos pa
sienyje, bet bylos eigoje bu
vo paliesti ir žydų žudymai 
Kaune. Mat, kaltinamasis 
Boehme, buv. gestapo virši
ninkas Tilžėje, 1944 metais 
Kaune ėjęs saugumo polici
jos (SD) viršininko parei
gas. Liudininkas W., kuris 
Wuerzburgo teismo už Lie
tuvos gyventojų šaudymus 
jau yra nuteistas iki gyvos 
galvos, paliudijo, kad kartą 
viena žydų partija Kaune 
buvusi sušaudyta tiesiog po 
Boehmės įstaigos langais. 
Liudininkas buvęs įsitikinęs, 
kad tai įvykę Boehmės įsa
kymu. Ulmo byloje iškilo ir 
40,000 žmonių nužudymas 
Vilniuje.

Kitas liudininkas, buvęs 
vokiečių policininkas Kau
ne, paliudijo, kad jo dali
nys . dalyvavęs tūkstančių 
žmonių nužudyme Kaune. 
Bet būta ir atsitikimų, kad 
vienas kitaą pačių vokiečių 
atsisakė žudymuose daly
vauti. Vienas toks Kaune 
pareiškęs: “Aš nesutinku 
čia dalyvauti, dalykite su 
manim, ką norite”. Vėliau

i\i
koiiwtus'

IRAN

KRSIAM GULF

'iurtiagiausias aliejumi kraštas visame pasaiaįyje yra 
Kuwait. Tai mažutė valstybėlė, Anglijos globojfcpa, 
bet ji per dieną gamina 1,300,000 statiniu ąlįejffSs.

LEBANONAS
Amerikos marinai Leba- 

none! Ne pirmą kartą A-
seniai, dar tik 1938 metais, 
Lebanono rašytojų draugija

merikos marinai pasirodo įjungė apie 200 rašytojų ra- 
Viduržemių jūroje.- 1801: Šančių prancūzų kalba, 
metais Amerikos karo lai- Prancūzu kultūros įtaka Le-

yra tikra apgavystė. Yra ir 
kitokių apgavysčių.

—Jes, Maiki, tą tai aš 
žinau. Saliūnininkai duoda 
permažą mierą, o čežina pil
ną praisą.

—Saliūnus, tėve, galime 
apeiti, nes tai nėra gyveni
mo būtinybė. Bet paimkim 
tokį dalyką, kaip moterų 
apgaudinėjimą, siūlant joms

vai, vadovaujami S. Deca- 
tur, buvo iškėlę marinus Vi
duržemiu jūros pakraštyje 
Tripoli mieste. Tada ameri
kiečiai ten buvo nuvykę su
drausti Tripoli miesto ir a- 
pylinkių jūrų plėšikų, kurie bą.
užpuldinėdavo prekybos lai-; Lebanonas Jla davęs dau? 
vus ir juos apipildavo. A- dšeiviu , visuį fio k ®
menkos marmu himnas sa- žtus kas kad A.
ko “nuo Montezumos iki imerikoje tiek ’ t liba. 
Topoli arba nuo Meksikos nie~ Jkrfkšfionių kaip
iki Viduržemių juros. Lebaįone^ cia Amerikoje
Bet mairnų himno Tnpoh jie vadinami .^jonais”

jj teisęs karo lauko teismas ne!? Lebanono uostas Tu- y;suose pasau]i0 kraštuose
ir jis pats buvęs sušaudy- P° ’j aPle .H?* ^abal s a*t?" gabma užtikti libaniečių ir

— jie visur pasirodo apsukrūspoli yra Libijoj, salia Al- JpirkHai> sumanūs vertelgos
, - - —biznieriai. Įdomu, kad Le-ij----  ----- i Lebanonas yra nedidelis _________________a

kraštas,

banone yra sena ir nežiū
rint dabar plintančios ang
lų kaibos, prancūzų kultū
rinė įtaka Lebanone vis dar 
yra stipra. Bet gyventojų 
masė ten vartoja arabų kal

se, nei suimtųjų kankinime mui t. k. tuo buvo įdomūs,, .
nedalyvavęs. Tuomet teis-i kad ne visi vokiečių parei- į ~urSl° u™**“0 nuzu-
mas nutarė padaryti jo ir .gūnai buvo uolūs insti-ukci- P*ra« eje ^kr^Ta'kė.ois ketobtot ^rikoiŽh^nbS&^LL

Jau buvo anksčiau prane- nįų mylių ploto ir turi apie J? • k J ,bu, t^u_
šta, kad vienas Ulme kalti- pusantro miliono gyventojų,
namųjų. Franz Behrendt, pusiau krikščionių ir pusiau h. ‘eJt 

Lebanono

anų kitų dviejų liudininkų jas apie žydų naikinimą į- 
akistatą, kuri liepos pra-jkarštin tuoj pat įvykdyti, 
džioje ir įvyko. Bet Genath*Gewecke sugebėjęs Šiau-
nutykojo jau iš anksto tuos1 liuose išlaikyti gyvus kelis prisipažino nužudęs “vieną magometonų 
du liudininkus ir akistatos! tūkstančius žydų iki pat 19-^etuvį, kriminalinės polici-' krikščionys daugumoje yra>l'uu®e’ 
išvakarėse vaišino, bandy- 44 metų. Žydai dirbę L k. jos komisarą”. Tuomet dar .katalikai, vadinami “maro-* Arabų nacionalizmas da- 
damas juos palenkti, kad odos apdirbimo pramonėje, nebuvo aiškiai žinoma jo]nitai”, jie pripažįsta Romos bar nori užlieti ir Lebanoną, 
atsiimtų savo parodymus kurios gaminiai ėję kariuo- j pavardė. Dabar jau ji yra'popiežiaus viršenybę, bet jų bet daugiausiai tuo nacio- 
teisme: “Sakykite teismui, menei. Tik 1944 m., prisiar- paaiškėjusi: Tai buvo Lietu-'kai kurie dvasiškiai gali nalizmu yra užsikrėtę Leba- 
kad sukeitėte mane su kitu tinus sovietų frontui, žydų vos saugumo policijos vai-[tuoktis ir jų apeigos yra nono gyventojai magometo- 
asmeniu, kad ne aš buvau getas Šiauliuose buvo likvi-' dininkas Jurgis Gvildys, daugiau rytietiškos, kaiplo- n-vs* AI)ie krikščionis to ne- 

i—; t.-«, duotas ir žydai išvežti į Vo-^ai bolševikai Lietuvą už- tyniškos. šalia maronitu ten ^alima pasakyti, nors ir jie
kieti ją. Tiesa, 1942 metais ėmė, Gvildį suėmė. Jis ka-
staiga iš Kauno atvykęs SS įėjime išbuvo iki karo pra- 
vadas Jaeger ir pasisakęs tu- džios. Bet neilgai jis džiau- 

išsitraukė iš švarko kišenės'rįs įsakymą Šiaulių getą lik-!ggSj iaįsve. Naciai jį suė- 
revolverį ir padėjo ant sta-ividuoti. Gewecke tam grie- mė jr dabar jau iš Ulmo by- 
lo. Bet ir šitas įbauginimas *žtai pasipriešinęs ir tiesiai ios eįgog patiriama, kad

tas, kurį Jūs apkaltinote sa
vo liudijime”. Bet liudinin 
kai nesutiko savo priesai
kos laužyti. Tuomet Genath

nieko nepadėjo. Priešingai, Jaegeriui pagrasinęs: “Jei kaltinamas Franz Behrendt,
liudininkai nusprendė teis- Jūs nore ir tik vieną žydą anuomet vokiečių policijos 
mui pranešti apie savo susi- gete paliesite, aš įsakysiu pareigūnas, Tilžės gestapo 
tikimą su Genath. Kai lie-[apginkluoti savo policiją ir (Boehmės) įstaigos parėdy-

--------------------------------------į lietuvius partizanus ir ati- mu Gvildį nugabenęs į Lie-
j dengsiu ugnį į Jūsų SS”, tuvos pasienį, parklupdęs 

Už tą medžiagą jūs turit Jaegeris po to išvykęs ir su veidu žemėn ir sušaudęs, 
užmokėti mums iš anksto, Šiaulių getas taip ir likęs Kartu su juo buvęs ir kitas 
bet pasiūtus žiurstus ar nu- nesunaikintas. Žinoma, ta- pareigūnas.
megstus kaklaraiščius mes sai žydų išsaugojimas dar-, Apklausinėjant liudinin- 
IŠ JŪS nupirksime ir jūs pa- bams nereiškė, kad nebūtų kug atsirado vienas buvęs 
dalysite “gero pelno”. Bet įvykę atskirų sušaudymų.; ^reigūn^ (Klai
kai motens nusiunčia jiems Patsai Genecke pripažino, kurfs banditinį
pasiutus ziuretus ar kakla-‘kad kaitų vienų žydą su- ;.ciksm d i paleisin0. si. 
raiščius, tol tie apgavikai isaudę tik del juodosios pre- nacių dvasios iiudinin- 
atsako, kad darbas atliktas kybos su keliomis cigaietė-, kag turėjo drąsos teismo

mis. Į kai kuriuos klausi-,galėję pareikšti, girdi, Gvil- 
mus Gewecke atsisakė kaip 
liudininkas atsakyti, neno
rėdamas savęs apkaltinti.

si, moteriškei lieka visa nu
pirkta medžiaga ir nuosto
liai.

—Nu, tai kaip nuo tokių 
apgavikų apsisaugoti, Mai
ki?

—Ne visi biznieriai yra 
apgavikai, tėve. Yra ir pa
dorų biznierių, šitie turi 
įsteigę organizaciją kovai 
su apgavikais. Ji vadinasi

dys mirties veltas buvęs dėl 
savo laikysenos prieš Klai
pėdos krašto vokiečius. Net

_ _ v__ [teismo pirmininkas pasipik-
SS vadas *>*eter ne*>e8a*c’i tino tokiu pasakymu ir pa- 
jęs naktį miegoti, net r

yra graikų katalikų (unijo- skaito save arabais ir savo 
tų) ir pravoslavų (ortodok- laiku dėjosi į “Arabų Ly- 
sų). 'gą”, bet Nasserio nacionali-

Krikščionys turi nedidelę zmo Jie šalinasi- Dabar vyk- 
daugumą Lebanone ir, pa- stantis “sukilimas” Lebano- 
gal šalies konstituciją, pre- ne magometonų sukili- 
zidentas turi būti renkamas mas’ įkvėptas ir apginkluo- 
iš krikščionių tarpo, o mi- kaimyninės Sirijos, 
nisterių pirmininkas turi: “Sukilimas” Lebanone 
būti magometonas. Taip bu- vyksta jau trečias mėnuo, 
vo sutarta todėl, kad nė vie- nuo gegužės 8 d., kada Tri
na tikybinė gyventojų gru- poli mieste (40 mylių įšiau- 
pė nesijaustų skriaudžiama, rę nuo sostinės Beiruto) 

Lebanono “maronitai” at- prasidėjo kruvinos riaušės, 
sikėlė į dabar gyvenamą'Bet tą “sukilimą” laikrašti- 
kraštą 7-ame amžiuje, ka- ninkai teisingai1 Vadina “o- 
da apie arabus dar mažai peretiniu”,skaipJ'įfehoj, kur 
kas buvo girdėjęs. Jie atsi- visi ginklais mosikuoja, bet 
kėlė iš Sirijos gilumos dėl niekas negriūvA. Lebanonas 
tikybinių kivirčių su Bizan- turi 8,000 kariuomenės, bet 
tijos valdovais. Todėl Le- kariuomenė Į sukilėlius šau- 
banono gyventojai nėra a- do tiktai tadar- kfchitt sukilę* 
r a bai, bet jie kalba arabų Hai šaudo. Jei^flkHėliai ty- 
kalba, o apie pusė jų išpa- H, tyli ir konstitucinės tvar- 
žįsta Magometo tikėjimą, kos gynėjai... Toks sukili- 
Taip atsitiko dėl ilgo ara- nio malšinimas, arba ir pats 

!toks “sukilimas” vra kome-

“uždarbi” namuose. Kiek- feetter Business Bureau. Tai- 
viena ’moteris nori ūžsidirb- gi, jei nori ką nors pirkti, 
ti keletą centų, ypač kuo- pavyzdžiui, “kultūringas 
met jos vyras yra netekęs kelnes” kreipkis į tą orga- 
darbo. šituo naudodamiesi, nizaciją ir paklausk, ar to-
apgavikai siūlo moterims 
“gerą uždarbį” namie. Štai, 
sako, mes nusiųsime jums 
medžiagos žiurstams siūti, 
arba kaklaraiščiams mėgsti.

kios kelnės nėra apgavystė

bų ten viešpatavimo.
Apie Lebanono gyvento-dija. Sukilėlių vadai dažnai 

jus krikščionis vargu galima kalbasi telefonu su vyriau- 
net sakyti, kad jie kalba a- sybės žmonėmis, arba su 
rabiškai, nes visa jų švie- kariuomenes vadais. Kalba- 
suomenė ir šiaip pasiturin- si, barasi, nes telefono bū

nančių dalykų, Jcad dalyviai tieji žmonės ten vartoja dai nėra nutraukti. Kai ku- 
! turi turėti stiprius nervus vi-prancūzų kalbą ir ne taip l sukilėlių vadai beveik 

- -----------------------------------reguliariškai priima spau*
nažvmėta kad nešta nas kar- atstovus ir su Jais kaI’pažymėta, Kaa gestapas Kai basj apie <‘suųįiįmo’»

įstebėjo: “Na, ką tad nusi
ginė tie, kurie tūkstančius 
žydų nužudė?”

Byloje iškyla tiek jaudi-

sam tam pernešti.

Himmleris apalpęs
Liudininkai Ulme paliu

dijo, kad Jaeger kaitą pri
sipažinęs : “Aš nebegaliu 
naktį miegoti, mane perse
kioja nužudytųjų vaizdai”.
Būdamas atostogose, jis ne- ,, -
bedrįsęs savo šeimos vaikų i1<,omus «oku,nenlai 
paliesti, vis jam pasimaišę 
nužudytųjų vaikų veidai.

Net ir vyriausias masinių

bylosej“ įvykdęs tS S kit.us O, !’askui tie
irUkll Iiepos rd- Ta{UdTc kalb«^“

S kuria,kito°vogSi^ t-”? 4**°*

Teismas turi savo

Tos organizacijos vardą ga-;žudymų įsakinėtojas Himm- kmjų kitų vokiečių įstaigų 
li rasti telefono knygoje. jleris, buvusio SS generolo 'ir jM pareigūnų kaltę Lietu- • Mariampolėje 68. Bet tai 

—Okei, Maik. Denkiu.Bach - Zalevski parodymu,įvos gyventojų žudyme. Vie- tik vienas iš eilės dokumen- 
kad paaiškinai. ;per vienas pavyzdines egze-1 name tokiame dokumente tų.

gali skaityti 
mones...

Nukelta

visokias nuo*

psi.
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LEONAS MOCKEVIČIUS, Chicago. 111.
Keleivio No. 28, p. Ona prato, kad vaikas teisingai 

Kubilienė, ‘'Senu tėvų rei-į kalba, ši pernešė per ma
kalu” iškėlė tikrai rimtą ir siąs tolimesniam jo gyvem- 
oou klausima. muL

Arais laikais varnas turė
jo persikelti su savo trimis 
vaikais per plačias marias.

Ta pasaka aiškiai pasako, 
kaip ii’ mes matome paukv 
čių, žvėrių ir gyvulių pa-

Kartą paėmęs vieną vaiką šaulyje, kad tėvai rūpinasi 
ir nulėkęs pusę kelio virš tik savo Vaikais, o priešin- 
marių, varnas klausė vaiko: gai vaikai savo tėvais visai 
“Kai aš pasensiu, o tu už- nesirūpina ir senatvėje juos 
augsi, ar tu mane neši per negloboja. Tai tas yra tik 
marias ir globosi, kaip aš > gyvūnijoje, kur tėvai ins- 
ta ve ?” Varno vaikas bijoda-t ink tyvia i tepažįsta meilę 
mas, kad tėvas jo nemunes-į savo vaikams. Bet neretai 
ty Į marias, atsakė: “O, tė-įtas būna ii- pas mus, dau- 
ve, aš irgi tave nešiu per:giau ar mažiau kultūringus 
marias kaip ir tu mane neši i žmones, kur jau iš prigim-

« , - m tt_________ __________ ______

DVI POROS DVYNUKŲ

zv
)vi sesutės dvynės Patienee Piercc (km rėj) laimėjo Mis Michigan titulą var
yt, nėse. o jes ištekėjusi sesuo Mrs. Patricia Lafferty ruošiasi dalyvauti var

žytynėse dėl Mrs. America titulo. De inėj du broliai dvvnai pasidalijo inks
tais. Kairėj James Ray iš Milwaukee, Wk, sveiksta Pfcter Bent Brigfcam 
(joninėj Bostone po persodinimo jam brolio inksto.

A VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskeninelė

ir globosiu”. Varnas maty
damas, kad vaikas tik iš 
baimės, kad nebūty į ma
rias įmestas kalba ir aiškiai 
meluoja, supykęs, numetė jj 
j vidurį marių ir sugrįžo pa
imti kitą vaiką. Benešant 
antrą vaiką, varnas vėl 
klausė kaip ir pirmojo ir 
šis taip pat atsakė kaip ir 
pirmasis. Varnas ir tą nu
metė į marias. Dabar sugrį
žo paimti paskutinį tretį 
vaiką. Jį benešant varnas 
vėl klausė, kaip ir pirmųjų 
dviejų. Tretysis varno vai-V.--A.«U5 aiaai\c. ne,
tavęs nenešiu per marias ir 
neglobosiu, nes aš turėsiu 
savo vaikus, kaip ir tu turi 
savo, kuriais rūpinies ir glo-

ties mes turime tėvų meilę 
vaikams, juos globojame, 
jais rūpinamės, jų gailimės 
nelaimėse, varge padedame, 
pergyvename jų kančias ir 
pasitaikant visokiu gy veni
mo negerovių stengiamės 
jiems kiek galint padėti. 
Kad pasitaiko gyvenime tė
vų ir motinų, kurie savo vai
kų išsižada ir net juos su
naikina, apie juos čia ne
kalbėsiu, nes tokių tėvų ma
žai rasime ir žvėrių, gyvu
lių ir paukščių pasaulyje, 
kad savo vaikus skriaustų, 
arka iiinc cnnailrintai Ts nri.-— JVIVZV; kjv*»«l»****«»
gimties žmonijai yra suteik 
ta gamtos dovana, • tai ir 
vaikų meilė ir prisirišimas 
prie savo tėvu. Daug nefi-

boji, taip ir aš turėsiu savo Įloeofuojant, priminsiu išis- 
vaikais rūpintis, juos globo-1 tori jos, kaip iš lietuvių, taip 
ti ir nešti per marias”. Var-j ir kitu tautų, kad viena 
nas tai iš anksto žinodamas' gentis, t. y. iš tėvų prote
li* suprasdamas tėvų meilę ! vių gentkartėmis buvo ir da- 
daugiausia tik vaikams, su-bar yra (ypač čia indi jonai)

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitan Dovanoti

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

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

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

NEMUNO SfrNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis. 
2S0 psl. Kaina ...................... $3.00

NEMUNO SŪNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. KainiU.;?......... $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kola trio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dėlys įrištos į vieną kny
gą, kieti viąįįpi, £3} puslapis. Kai
na   $6.00

LIETITVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formn rlėtoiimoei naerm 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dano-vho paveikslų, geram*

popieriuje. Kaina .................. $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS. par»Sė ke

turiom namų ūkio arronomės: E. 
Drąsutienė. O. Padaitienė. E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
fbrmato. «u daug paveikslų. Kieti 

" Kaina ...................... $7.50
A WJ,U-LTETUVn ’ K A LBU ŽO
DYNĄ S. apie 20.000 žodžiu. 368 po

slapiai. redagavo V. Baravykas.
»« ir nau jo vykiausias žo- 
kieti viriai. Kaina .. 94.00

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

(JCNGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- 
ORKAI. Geriausias vadovėlis pra-

ainliĮfcai mokėti*

79c

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 jvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ....................................... $2.00

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

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 433 psl. Kieti viršai. Kaina S4.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai a»- 
tra dalis 414 psj. Kaina .... $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kama ............................. $1.20

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi 
cbelsonienės parašyta: 250 įvairią 

eceptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 

RIMO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
okiu ivairlttose kraštuose ir ivairino-

-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai’ 
kaina ..........    ....91-00
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Knr.ign 

M Vsladkos parašyta knyga, 280 
imi. Kaina ....................... $KA*
1 KISS IN THE PARK. J. Jazrtii- 

no anglu kalba sodrus vaizdeliai,
'50 pusi. Kaina kietai* viršeliais $Z 
minkštai* viršeliais ...................91.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
žilto*. Kietais viršeliais, 467 pnsla 
piai, kaina .94
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komnnistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa ho'.ėevžs- 
nro istorija ir valdymo praktika. La* 
bai daug medžiagos. 96 puslapio i. 
kaina .................................................. 40e
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

«varbia«*i** veikalą*, išvertė M.
Miškinis. 290 posl. Kaina.. ..$8.28

TT»yžymine ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: 
VB

So* Boatoo 27,

■ištisi kaimai— sodybos. Tai 
aiškiai parodė gera sugyve
nimą ir prisirišimą vaikų 
prie tėvų ir atvirkščiai.

Yra daug nusiskundimų 
kaip pilkame gyvenime, 
taip ir spaudoje, kad užau
gę vaikai nesirūpina savo 
tėvais, juos palieka senatvė
je, nelaimėje ar varge “Die- 

■vo valiai”. Kodėl taip yra? 
Klausimas yra painus ir vie
nu trumpu straipsniu neį- 

i manoma atsakyti. Bet pa
žiūrėkime nors paviršutiniš
kai trumpai. Tėvai turi tris, f 
penkis ar septynis vaikus? 
Motina, aišku, niekur nedir
ba, nes turi rūpintis šeima 
—vaikais, iuos uavalsrvdin-r - _ < — T_7V
iti, aprengti ir kiek galint 
leisti mokintis. Dirba vie
nas tėvas. Šeimos gerbūvis 
priklauso vien nuo tėvo už
darbio dydžio. Taip tėvai 
užaugina septynis vaikus, 
kuriuos net išmokslina, svei
kus ir stiprius padaro žmo
nėmis ir net sukuria jiems 
tolimesniam jų gyvenimui 
geras sąlygas. Ir tėvai be 
aimanavimų, be dejonių, 
su pasišventimu ir atsidavi
mu savo tėvišką pareigą at
lieka, kad tik vaikams būtų 
ateityje laimingesnis gyve
nimas. Ir štai tie užaugę 
septyni vaikai negali išmai
tinti — išlaikyti dviejų, ar
ba vieno savo tėvų! Tai 
žiauri tikrovė, neretai taip 
būna. Tokie vaikai prilygs
ta trečiajam varno vaikui 
Bet juk čia žmonės su pro
tu, meile, jausmais ir gailes
čiu. O juk šie vaikai irgi 

i kuria savo šeimas. Atsisaky
mas savo tėvais rūpintis ir 
juos globoti, yra blogas pa
žymys, pavyzdys savo vai
kams, kad ir jų vaikai sa
vo tėvais nesirūpintų, ligo
je, nelaimėje ar senatvėje 
jiems nepadėtų. Ar gi šito
kius norus gali turėti vai
kai, kurdami savo šeimas?

Iš patirties žinau dar blo
gesnių reiškinių. Vaikai no
rėdami “atsikratyti” savo 
tėvų, motiną nuveža į sene
lių prieglaudą — ubagyną, 
o tėvą “padaro bepročiu” ir 
atiduoda į bepročių namus! 
Tai ko gero gali tikėtis to
kie vaikai iš savo vaikų. O 
juk šie prisižiūri ir mokina
si iš savo tėvų. Ir čia labai 
dažnai pritaikomas priežo
dis: Kaip tu padarei — pa
sielgei, taip bus padaryta— 
pasielgta ir su tavimi. Ar 
gali būti, ypač čia Amerikoj 
jau tokių skurdžių vaikų, 
kad nepajėgtų senatvėje 
globoti savo tėvus? Jeigu 
vaikai jau iki tiek “nusigy
veno”, kad neturi patys sau 
duonos kąsnio, kuriuo galė
tų pusiau pasidalinti su tė
vais, tai tokie vaikai neverti 
kad juos “šventa” žemė ne
šiotų ...

PURVINU BATO

Ak, maža. graži gėlele,
Tu pražydai po audrų 
Art plataus ir didžio kelio 
Tarp Rytų ir Vakarų.
Pūtė vėjai, žiaurūs vėjais 
Linko liepos, ąžuolai,
O tu augai, tu žydėjai 
Ir į saulę vis kilai.
Vis į saulę, vis į saulę!
Lyg legenda tu šventa.
Kiekviena ten žemės sauja 
Mūsų krauju atpirkta.
Ak, maža, graži gėlele,
Argi tu ten, argi tu 
TTvmirafa onf rlirlžin lculin' <^aaaa.a ljvm (*I1 v

Sumint purvinu batu?
Petras Pilka

Petras Pilka gimė 1908 m. rugpiūčio 1 d. Galų kai 
me, Balninkų valse., Ukmergės apskr., mokėsi Vaičių 
Jiškių pr. mokykloje, baigė Ukmergės gimnaziją, išklau 
sė Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultetą 
Dabar gyvena Bostone ir dirba Lietuvių Enciklopedijoje

P. Pilkos kūrinių yra išleisti šie leidiniai: Penk 
fragmentai, Dienų griuvimas, Parduotas vardas, Žalio?' 
primadona, žvaigždžių jięškojimas, Žvirbliai inkilėliuc 
se. Pora eilėraščių rinkinių paliko Lietuvoje neišspaus 
dintų.

Poetui Pilkai, besirengiančiam užversti savo gyve 
nimo knygos pussimtinį lapą, linkime dar daug malo 
nių ir kūrybingų dienų.

Gal būt, kai kurie tėvai viškoje meilėje ir globoje 
stato savo vaikams didės- rodant jiems gerus pavyz 
nius reikalavimus išlaikyme džius tėvų tarpe, kad vai 
senatvėje todėl, kad paliko kai turėtų gražius prisimi-
gerą palikimą. Bet man 
neteko dar girdėti nei vie
no atsitikimo iš naujųjų a- 
teivių, kurie atvažiavo j 
šią šalį beveik pliki, kad 
savo tėvais nesirūpintų, 
juos neglobotų, kur daž
niausiai gyvena viename bu
te, kad ir su mažais “dū
mais” geroje santaikoje. Bet 
čia kas svarbiausia, yra at
sivežta iš mažų dienų iš jau
nystės tėvų - vaikų meilė,

nimus ir įskiepyti jiems pa 
garbų, pareigą ir meilę tė
vams. Ir tokie užaugę vai 
kai, kaip ir kur begyventu 
savo tėvų neskriaus ir vis 
bus laimingi, o tokių tėvi 
ir vaikų, kurie sukūrė, ku 
ria ir kurs šeimas laimin 
gam gyvenmui yra milionai 
Jeigu tėvai savo vaikais ma 
žai arba visai nesirūpina ji 
tolimesniu geru gyvenimu 
juos atiduoda gatvės auklė

vienų prie kitų prisirišimas tai patys turi prama
ir vaikų pareiga tėvams. Į tyti, kad ir jie patys atsidurs
Pasitaikant, kad beširdžiai **** be Prieži0ro9 kgl° 

vaikai nesirūpina savo tė
vais, jais turėtų pasirūpinti 
valdžia. Reikėtų reikalauti, 
kad būtų įsteigtos valdiškos 
senelių prieglaudos.

Mūsų lietuvių labdaringos 
organizacijos mano žiniomis 
yra persilpnos finansiniai, 
kad galėtų pastatyti namus 
ir išlaikyti senelius. O iš be
turčių senelių biznio nepa
daryti. Kur yra senelių prie
glaudos, ten beveik neįma
noma neturtingam patekti.
Jeigu yra pasakyta, kad 
mylėk savo artimą kaip pats 
save, tai kaip negali supra
sti, mylėti, jais rūpintis ir 
globoti vaikai savo tėvus?
Čia tėvų yra šventa pareiga 
iš mažų dienų ir jaunystėje 
vaikus auklėti padorioje tė-

bos.
Tėvų pareiga vaikus įsta

tyti į teisingą gyvenimo ke 
lią, o tokių tėvų vaikai nie
kuomet neapleis.

Prieš 25

1933 metų sausio 11 die
ną netoli Kauno prie Ne
muno Petrašiūnuose buvo 
pastatytas pirmasis Nepri
klausomos Lietuvos popie
riaus fabrikas. Net ir dabar 
to fabriko popieriumi Lietu
vos knygos ir laikraščiai te- 
bespausdinami, —net ir Ru
sijos bolševikinė didžioji 
enciklopedija. K.

Vidutiniškai žmogaus plau
kas per mėnesį pailgėja pusę 
colio*

(Tęsinys)
Elgetos seniai jau pabaigė rožančių giedoję, jau 

ir žmonės pradėjo rinktis ir apie klausyklas spiestis.
Sveika, Aušros žvaigžde šviesi,
Tu linksmybe svieto esi...

Ilgai klūpojo prie klebono klausyklos Veronika, 
drebančiu balsu užgiedojo vargonininkas, maloniai jair. 
tardami suūžė, sudūdavo vargonai, ir taip ramu pasi
barė Veronikai, jog ji, užmiršusi ir baisią išpažintį, ir 
avo nelaimę, pradėjo pati pritarti vargonams.

Marija Pana 
Pana Švenčiausia...

būdavo aukštai vargonai, o pilnomis malonės ašarų aki
nis Veronika, pritardama jiems, lingavo galva ir atsi- 
ninė, kaip aną sykį, anksti rytą, degė ir liepsnojo dan
guje šviesi žvaigždė Aušrinė.

Atėjo į klausyklą ir jaunasis kunigėlis; vargoninin- 
:as pabaigė giedojęs valandas, o klebono vis dar neguvo.

Jau buvo pradėjusi Veronika graužtis, nėjusi prie 
aunojo, kai staiga išgirdo ties zakrastija klebono 
:rankštimą, ir jos širdis pradėjo plakti: ji buvo pir- 
nutinė prie langelio.

Kosėdamas ir spiaudydamas pasirodė koplyčioje ir 
debonas, bet, eidamas prie klausyklos, kažin kaip už- 
diuvo koja už klūpančio vaikino batų ir knabtelėjo; 
:nabtelėjęs tuojau susigriebė, nukaito ir spyrė vaikinui 
kojas. Tuo tarpu prisiskubinusi prie jo vargšė mote- 

ėlė, siekusi pabučiuoti jam ranką, persigando, nusi-
ninė ir, it per galvą šerta, susmuko ant kelių.

Nujautė Veronikos širdelė, kad nebebus čia gerai,
r norėjo atatupsta trauktis nuo klebono klausyklos, 
ai tuo tarpu išgirdo krumplių dūzgenimą į langelį ir 
iurkštų balsą :

—Kas tau, ar apsnūdai?
Puolė Veronika prie langelio, atsiklaupė ant suo-

;uko ir buvo jau besakant paprastą išpažinties įžangą, 
*ai vėl rūsčiai sušuko klebonas:

—-Nuo katros pusės užsidengei?... Užsidenk, sa- 
au, skarele!

Veronika, sumišusi ir taip persigandusi, jog nebe
siejo nuvokti, kur dešinė ir kur kaire, užsidengė kaip 
’k ir vėl iš tos pačios pusės. Tada jau įtūžęs klebonas 
įsikišo iš klausyklos, sugriebė merginai už plaukų ir, 
msiau nutraukęs nuo galvos skarelę ir suardęs kasas, 
'arodė, kaip reikia užsidengti.

Pajuto Veronika ant savo galvos kunigo ranką, 
t pajuto raunamų plauku sopę ir išgirdo, kaip iš kasų 
įabiro ant žemės smeigės.

Mergina, visiškai persigandusi ir visa nukaitusi, ta- 
-ytum apmirė negalėdama nė žodžio pratarti.

—Na, ko gi tyli, sakyk! — papūtė į ją šiltu 
kvapu kunigas.

Veronika buvo pradėjusi vėl nuo įžangos sakyti, 
bet įpykęs klebonas net drebėdamas suunkštė:

—Sakyk, ką sugpešijai, girdėjau jau aš tavo!
—Tuk, tuk, tuk, tuk,—plakė apmirusioje merginos 

krūtinėje širdis, čiurliais per veidą bėgo prakaitas, ir 
jalaidi, iš po skarelės išsibrukę plaukai lindo i burną 

‘ r akis.
Bijodama krustelėti, kad neiškryptu iš tos vietos, 

; kurią kunigas savo ranka ją paklupdė, pradėjo sa
kyti iš pradžios pačius niekniekius ir pagaliau, išta
pusi savo baisųjį nusidėjimą, nutilo. Tylėjo ir klebo
nas. Kai Veronika norėjo sakyti toliau ir buvo jau pra
sėjusi drebančiomis lūpomis kalbėti, ūmai klebonas ją 
nutraukė:

—Iš kurgi tu? Kokia gi tu? Ar seniai?
Veronika į visa atsakė.
—Paleistuve tu! Begėde! Tu nori mano parapiją 

nutepti?
Veronika pradėjo verkšlenti.
—Cit! — suspiegė ant visos koplyčios klebonas, 

et žmonės grįžtelėjo.
Veronika jau nieko nebesuprato, nei ką jai kai

tėjo kunigas, nei kuo grasė. Gerai nenugirdo, ir kokią 
itgailą jai įsakė. Jam minutytę nutilus, nenuklausiusi 
o paskutinių žodžių, buvo pradėjusi Veronika aiškin- 
i, kad gal jai reikėsią per marias plaukti į Ameriką, 
kad tokioj kelionėj esą galima numirti arba paskęsti, 
bet klebonas vėl ją nutraukė ir, visas išsišiepęs, pri- 
dkišęs prie langelio, švilpiančiu, užkimusiu balsu pasakė:

—Klaupkis, sakau, paleistuve, negausi išrišimo, aš 
avė tik palaiminsiu!

Atsiklaupė Veronika ir pasilenkusi nežinojo, ką 
laryti: ar muštis į krutinę ir kalbėti: “Dieve, pasigai- 

’ėk manęs nusidėjėlės”, ar kitą ką, bet tuojau išgirdo 
kunigo ženklą eiti nuo klausyklos.

Pasikėlė Veronika nuo suolelio visa nukaitusi, ap- 
vasarojusi; kasos iširo, skarelė nuo galvos nusmuko, 
oabiro smeigės. Atsistojusi ir šiek tiek susitvarkiusi plau
kus, norėjo dar padėkoti, pabučiuoti kunigui ranką, 
bet klebonas piktai ją atitraukė, ir mergina, dar la

biau susigėdusi, nuėjo šalin.
(Bus daugiau)

i♦1
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LEBANONAS nautojas pažiūrėjo į jj ir sa-, 
ko: gali gerti iš spitūno, vot 
ten kampe padėtaš... i 

(Atkelta iš 6-o psl.) Taip būsimas Ghana va-; 
Dėl tokio “sukilimo” Ame- d.38. su negrų di-,

rikos marinai nebūtu vvke i sk"»»»acija Amerikoje, 
Lebanoną gelbėti te krašto »om gyvendamas ilgesniJai- 
nepriklausomybę. Toks rei-i^ šiame klastė, jis turėjo 
kalas iškilo tik po irako |v!?okl * *sknmina-.
kruvino perversmo, kada “NI“1™'. . . .i
Lebanono sukilėliai pradėjo I I ministenų pir-.
gatvėse šokti (ne šaudyti) 
ir laukė, kad Lebanono ka
riuomenė, ar bent dalis, per-

mininko vietą pateko nevi
sai paprastu būdu. 1951 me
tais anglų kolonijoj “Auk-

simes j jų pusę ir Lebano- 50 Pakutis” buvo daromi 
nas tokiu būdu atsidurs Na- ”nkl"]aĮ■} vietini pailamen- 
sserio kišenėje... Tam pa- RĮnkimuose gyvai daly 
vojui pašalinti marinai irja
nuvyko j Beirutą; bet ma- P^J3:

DR. EISENHOWER NIKARAGVOJE nesusipratimai. Amerikos ir iki 8 mėnesių už vagystę. 
Kanados tos salelės koloni- 'Jis ir buvo uždarytas j ka
stai pradėjo vieni kitus per- lėjjmą Hatrisburg mieste, 
sekioti. Londono ir Wa- ~ ’

Jieškojimai
_ , , «. . Paieškau saro pusbroli Vincą švilpų,Pabuvęs kelias dienas ka- jis suvalkietis, kilus ii Sintautų P*'

rinai i ‘‘sukilimą” nesikiša— 
jie tik stebi, kas ten vyks
ta...

Gal Amerikos diplomatas 
Murphy, kuris šiomis dieno
mis nuvyko į Lebanoną, pri
kalbins Lebanono “sukilė
lių” vadus nustoti baikotis 
ir susitarti su vyriausybės 
vadais dėl sukilimo nutrau
kimo ir dėl bandymo vėl 
pradėti gyventi normaliu 
gyvenimu.

Marinai Lebanone neka
riauja, bet tik saugo to 
kraštelio nepriklausomybę. 
Saugo ne nuo “sukilėlių”, 
nes jie su*tais “sukilėliais” 
jokių susikirtimų neturėjo 
ir neturi, bet saugo nuo ga
limo Nasserio pasikėsinimo 
užkariauti kraštą. Bet kiek 
ilgai marinai ten bus ir kaip 
dabar juos iš ten ištraukti? 
Atrodo, kad marinų ištrau

ka vo ir Nkrumah vedama 
bet pats Nkrumah 

tada sėdėjo kalėjime už“a- 
gitaciją ir kurstymą prie 
maišto”. Jis turėjo sėdėti 3 
metus. Bet rinkimuose jo 
vedama partija laimėjo 
daugumą vietų ir anglų ko-į 
lonijos gubernatorius nuta
rė tos partijos vadui Nkru- 
mah’i pavesti vyriausybės 
sudarymą. Nkrumah iš ka
lėjimo tiesiai buvo nugaben-

Prezidento brolis dr. Mtftan Eisenhower (dešinėj) da
bar lankosi Centralinės Amerikos kraštuose ir paveik
sle matome jį kalbantis su Nikaragvos prezidento Don 
Lais Somoza. Dr. Eisenfcower lankys ir kitus Lotyną 
Amerikos kraštus. Jo kelionės tikslus yra atnaujinti 
geros kaimynystės santykius su pietą kaimynais.

Baniai plėšikai 
[įtiekė rekordą

vo sausis 1958 m., kada 66 
bankai nukentėjo.

Policijos viršininko pra
nešimas neaiškina, kodėl

;--------- bankų* apiplėšimų skaičius
Federalinės policijos (F.padaugėjo. Jis tik nurodo,

ahmgtono vyriausybės pra- Įėjime A. Reid kreipėsi j
dėjo rašyti grasinančias no- teisėją su prašymu, išleisti jj nadoje. Jis pats ar kas jį žino pra- 
tas. 1859 metais Hudson j laisvę, nes kalėjime jis vi- 
Eav anvlu bendrovei pri- sai negali miegoti, visos ka- 
klausanti kiaulė nuklydo j Įėjimo lovos jam yra per- 
amerikiečio ūkj, kurią ame- siauros ir nepatogios, o, be Paieškau gyvenimo draugo. Aš esu 
rikietis nušovė. Anglija tuoj to, kalėjimo drabužiai jam 103 akeriu ūkj. Daugiau informaci- 
pareiškė, kad ji nepakęs to- netinka — patys didžiausie- n P«r laišku 
kio įžeidimo ir isakė karo ji jam yra permaži ir jis • nne
laivui plaukti prie Padre sa- vaikšto, kaip šmėkla. į_______________________
lėlės pakraščio, o Amerika Atsižvelgiant j kalinio ne- Ieškomas ROKUS KRUKONIS, ki* 
įsakė gen. Scott žygiuoti su paprastą svorį, teisėjas Wm. lęs iš Merkinės vals. Druskininkų k. 
savo kariais į Kanadą. H. Neeiy jo pasigailėjo, pa- sSX.?"pS

Bet gen. Scott buvo iš- ^ido jį “ant žodžio” į lais- ži"°*
mintingas vyras ir savo at- Jel Jls_ 
sakomybe nutarė kitaip Gal ir A. Reid įsitikino, kad 
veikti. Jis nuvyko į anglų kalėjimas jam tikrai netin- 
kariuomenės būstinę ir pa- karna vieta gyventi, o 
sistengė susitarti su anglų to ”us atsargesnis

14146 Deermjf Are. 
Livorną, Mich.

Beech
Rt 5 
Zanesviile, Ohio

atsišaukti šiuo adresu: 
Peter Tamašauskas 
7518 Chatfonte Avė. 
Detroit 38, Mich.
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dėl
su

kariuomenės vadu kartu tą 
salelę užimti, kol diploma
tai sutvarkys jos tolimesnį 
likimą.

Netrukus prasidėjo Ame
rikoj pilietinis karas ir apie 
Padre salelę buvo pamiršta.

svetimu turtu.

Keleivis Briusely

tas pas gubernatorių ir iš jo' Praaugėjo «iis uk nuroao, £ *
ffavo iffalioiima «,įdarai B- virsmmkas Edgar kad padidėjus piešimams, 10/1 .*“• , Klausl~gavo įgaliojimą sudaryti jjoover sako> ka(j __i. _______________ u„«C.!mu buvo susitarta, tarpinm-
naują kolonijos vyriausybę; .jusius metus, nuo
knvn fike“rniHec ’ v f“* 1957 iki birželio 30 d., 
kovo 6, “Gold Coast kolo- 1OKO ~ v i i—i •niia gavo visiška nenriklau- 1958 .metų’ bankų Pleslkai 

J ? i xn u Amerikoje sumušė rekordą,somybę iš anglų ir Nkrumah XT;, , JA„ .... .*pasidarė nepriklausomos ^eka<i? Amenkbje per vie-
valstvhės vadas Dėkinri P“® raetus nebuvo Uek ban- vaisiynes vaaas. Dėkingi k apjpjgjj. kaip pp,. pra_ 
tautiečiai pastatė Nkrumah i p p p

Lietuvos pasiuntinybė Wa- 
shingtone Jungtinių Ameri
kos Valstybių paviljonui 
tarptautinėj parodoj Briuse-

per praė- nadidėio ir sugaSu banl™imu buvo susitarta, tarpinin-įly pasiuntė po vieną egzem- 
t i™. P?8“* Vokietijos pliori, visu Amerikoj einan-

ab

DĖL KIAULĖS VOS 
NEKILO KARAS

’ P™?! Taip vos neatsitiko prieš 
Dargi šimtą metų. Tas atsitikimaspaminklą dar gyvam. Pa- ^US1US.12 menesių. šimtą metų. Ta

minkle jis pavaizduotas ka- ?_n.°,Ta,1S J . .¥** prisiminė man,HXkl^ra^ ant ^“at^MM^S

........ sl^tė^: £
r kt £- -b* P ”S tPt“ntTo ±

Bet tai ateities muzika. Apje p^^ i I bankų apiplesunus poh-.tijos pakraščio j rytus nuo
J- D‘ kad ik gvaioia išnraįvti vi- ?IJa įskaito ne tiktai gink-j Vancouver, paskelbti tauti- 

sus baltuosiuš iš " juodųjų £otus Plėslmus> » «»»- niu parku. Dėl tos salelės

GERK ii SHTUN0

kaizerį Wilhelmą, kuris sa- čių lietuvių laikraščių. Jų 
lėlę pripažino Amerikai. I skaičiuje yra ir Keleivis. 

Taip pasibaigė ginčas dėl
kiaulės, nesukėlęs karo 
tik dęl to, kad generolai bu
vo išmintingesni negu dip
lomatai.

RIEBU1LIS I5SIPRASĖ 
IS KALĖJIMO LAUK

Aleksandras Reid sveria 
560 svarų. Jo svoris niekam 
labai nerūpėtų, jei jis nebū
tų pakliuvęs į kalėjimą už

M JJZ1 III __ lra*azaa^a<*|S0i\i ivivr
kraštu ir išvaduoti Afrikos aPvo^mus *r net bankų vienos kiaulės prieš 100 me-1 j?”?8?. Penn^dvanijos val- 
Kra^ių ir įsvaauoti aiokos x_______ _________ ,___ . stijoj jį nuteisė kalėti nuo4gyventojus, kaip savo laiku aPv.°^mus vidaus”, kai tų vos nekilo karas tarp A- 
Bolivaras išvadavo Pietų A- kunS n?_re banko, ^ąuto- menkos iš vienos pusės ir 

Amerikoje dabar lankosi merikos gyventojus nuo is- P38161*1^ banko pinigus,;Anglijos su Kanada iš ant- 
sunkiai ištariamo vardo Af*;panų šeimininkavimo. dingsta... iros.
rikos vadas Kwane Nkruma,; tarpu Nkrumah norfl *s Vlso P61* Paskutinius 12! 1846 metais Amenka ir
Jis yra nepriklausomos neg- pakalbinti Amerikos vyriau- mėnesių buvo 631 bankų Anglija pasirašė sutartį ru- 
ru respublikos Ghana vy- gybę, kad ji paremtų jo vie-i ‘ ?Pva^ymas”‘ ska^‘ bežių tarp Amerikos ir Ka-
riausybės vadas. iną sumanymą_  pastatyti ^aus ^72 bankai buvo api- nados reikalu. Tas rubežius

Amerikoje jis lankosi ne prje Voltą upės Ghanoje P^šti ginkluotų bandytų, ir šiandien tebėra nepakei- 
pirmą kartą. Nuo 1935 m. elektrainę ir aliuminijaus 198 bankai buvo apvogti įsi- stas. Tada buvo parniršta 
iki 1945 m. jis čia gyveno, fabriką. Tuo klausimu jis ir laužus^ vagbl ir 60 bankų įrašyti į sutartį, kam pri
mokėsi, dirbo įvairius dar- tarėsi su mūsų šalies vyriau- ^uvo apvogti “iš vidaus”, klauso minėta Padre salelė, 
bus. Čia jis įgavo mokslą, gybe. *"1’“ ’
kuris jam vėliau padėjo pa

Komp. J. Strolia Bostone

Kompozitorius Juozas
Strolia jau antra savaitė a- 
tostogauja Bostone, atvykęs 
iš Philadelphijos.

Jo sūnus Vytautas, dabar 
gyvenantis New Yorke, nuo 
rudens gauna fagotininko 
darbą Kanadoje, sūnus 
Herkulas dar. tebesimoko 
muzikos New England kon
servatorijoje.

PENSININKAI IEŠKO VIETOS 
FARMOJE 

Du pensininkai nori gyventi pigiav 
farmoje,kur būt galima valgyti iš
sivirti ir ramiai gyventi. Kas turi 
tokią viet», prašom parašyti dėl są
lygų. Prašom rašyti:

Mr. Ignace Banis (31
7022 Russell Ct.
Cleveland 3, Ohio.

Pranė Simanavičiūtė Lietuvoje', likusi 
viena, ieško brolio Stuaislearo Siuui- 
navičiaus ir seserų Vinckienės ir 
Žerveekienės, visi kilę iš Rimšių kai* 

imo, Papilės vals. Jie patys,-ar kas 
i ieškomuosius žino, prašom 
man šiuo adresu: ‘-1

Mrs. Bertha Terminas 
28 N. 5th St., Duquesne, Pa.

Ieškau Venckaus. ITaca nebuvo elek- 
trikinių šaldytuvų VENCKUS Chi- 
cagoj vežiojo ledus į medinius bal
sus, kad žmonės užlaikytu maistų 
nuo sugedimo. Prašau ji atsiliepti, ar 
kas apie jį žino, parašykit maa:

J. A. Aurilla
Necedah, Wis. (30

REIKALINGA PARTNERft 
Reikalinga partnerė bendradarbi

jauna lietuvaitė gerai einančioje 
prekybos ištaigoje. Dėl Informacijų 
prašom rašvti adresu:

“Vito” Showroom (32
900 Pierre Avė..
Windsor, Ont. Canada

’ i: \z
n

Vedybos
Gyvenu tolimiausiame ir liūdname 
krašte. Liūdesio ir vienatvės prislėg
ta norėčiau susirasti rimtų gyveni
mo draugų, ne jaunesnį 48-60 metų 
amžiaus. Atsakysiu tik į rimtus pa
siūlymus. Netrokštu turtų, trokštu 
tik šeimyninės laimės, sielos draugo. 
Prašau rašyti: O. M. 636 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass, arba “Ke
leivio” įstaigoje galima pasiteirau
ti dėl adreso. (31

. ■ i
<•

sidaryti savo krašto vadovu.
Kai Nkruma čia gyveno, 

jis kartą Baltimorėj užėjo į 
autobusų stotį ir prie bufe
to paprašė, kad jam duotų

J. K*

Visokiomis progomis geriausia 
dovani yra "Keleivis*’. Išrašyk 
jį savo draugui, pažįstamai 

vandens atsigerti. Patar- v»rdinią, gimimo. Švenčiu ir

TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Traką 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. Erdvus 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.
Telefonas: PUTNAM — WAlnut 3-2836

Pats pikčiausias mėnuo bu- Netrukus dėl jos prasidėjo”■ Vaisto i letovą
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 tVorcesterį ir apylinkę vaistais

įJSB

ocasaj

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 Ultrabes Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

Ha«sfflHBgaBnBHBaKssa8»»aH«

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungi* lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį 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 apdraudė—rimtas aprūpinimas atei
čiai.-

31.Ą—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė duoda pašalpos iki $326 į mėnesį.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ild 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

Kauna

MT Weet
OR. M. J. VINIKAS 

Stresl, New Yerfc 1, N. Y.

Vedybų tikslu ieškau moters nuo 34 
iki 44 metų amžiaus, nesvarbu kad ir 
našlė su vienu ar dviem vaikais. Aš 
pats esu 43 metų amžiaus, turiu na
mų ir mašinų. Su pirmu laišku pra
šau siųsti ir savo nuotraukų, f vi
sus laiškus rimtai atsakysiu.

J. Šimonis 
510 E. 127th St.
Cleveland 8, Ohio

(lt?
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KIMBARAS ŽOLR
Kimbaras gerai 

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

Medieva Žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių 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.

Alei. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvią-Anflų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
B.

So. Boston 27, 
issssi 11 FW

! PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JGSŲ 
į ŠEIMOMS LIETUVOJE
: Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
• paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
i vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui 
į ten jūsų giminėms yra vartas mažiausai 80-100 rublių.
į 
į 
/

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 vrorsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara

{ —Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 
Taip pat siuntiniai už $75 ir $100, arba sudarykite savo

siuntinius, kain norite.
SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBE. MBS SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
( Prašykite nemokamą katalogu ir pavyzdžių

Tazaft ot London
81 Reservoir 9t. CAMBRIDGE, Matų. Tel: Kl 7-9788

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave- 
nue Husą nuo Harvard Square).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone)'.

332 FHhuore Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. 
TeL MOhawk 2674 

Wfl Literary Rd. 
CLEVELAND 13. OHIO 
TeL T0wer 1-1461

116 Bart 7th Street 
NEW YORK CITY 
Tel. YU 2-6386 

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, PA. 
TW. WAlMt 5-8678

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

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Licensed by US8R

138 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Y., Td. CH 3-2383 
MOŠŲ SKYRIAI

132 Franklin Ava.
HARTFORD, CONN.
Tel. CHapel 6-4724 

11339 Jos. Camnau 
DETROIT 12. MICH.
TeL TOansend 9-3980

Visais klausimais, ryšyje su persiuntimu siuntinių jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės į mūsų pa
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentu, 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. L, o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso- 
kiaušių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

specialistai siuntinių persiuntiaie.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” apaustavt padarys tamstoms viaką 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nora 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

27.
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J. Sonda sugrįžo Remiu “Darbą* Kas dar neskaitė?

L

Vietinės Žinios 16 metų amžiaus mokinys J. Sonda sugrįžo iš atos-
Gediminas Ivaška, atpuola-į togų, kurias praleido Čika- 
mu laiku, apie metus dirbęs, goję 
pasidirbo pusantro metro

ŠIRDINGA PADĖKA ! Svečiai ii Hamiltono

I
Linksmas veidas geriau už 

jgražų orą:

širdingai dėkoju už užuo
jautą mano žmonos Pran
ciškos sunkioje ligoje, išbu
vus jai Peter Bent Brigham 
ligoninėje keturias savaites. 
Dabar ji gydosi namuose.

Labai ačiū už aplankymą 
ligonės N. ir S. Jonuškams 
ir Onai Aukštelienei iš 
Brookiyn, N. Y., J. ir O. An- 
drews ,iš. Avon, Mass., ir J. 
Mainioniams iš Nonvood, 
Mass.

Laiškais reiškė užuojautą 
ir prisiuntė gėlių Antanas ir 
Josie Neviackai ir J. Neviac- 
ko šeimos, J. Sadauskų šei
ma iš Nonvoodo ir V. Ane
stos šeima iš Dorchesterio.

Gavom užuojautos ir iš ki
tataučių. Širdingai ačiū vi
siems.

Pranas N. Ramanauskas
Nonvood, Mass.

Lankėsi K. B. Kriaučiūnas

Pereitą ketvirtadienį mū
sų įstaigoj lankėsi svečiai iš 
Hamilton, Ont, Kanadoje. 
Lankėsi mūsų sena skaity
toja Mrs. M. VVikis, su jąja 
kartu buvo jos puseserė 
Magdalena Martinkienė, jos 
vyras Juozas Martinkus ir 
Klemas Jurgalys. Atostogų 
proga svečiai atvyko į 
Brocktoną pas Mrs. M. VVi
kis brolį Kastantą Valan
čiauską. Ir pas mus svečiai 
buvo užsukę Valančiausko 
lydimi.

Viešnios iš toli

Mūsų ištaigoj pereitos sa
vaitės pradžioje lankėsi iš 
Connecticut autorius knygos 
“Siauruoju takeliu’’ K. B. 
Kriaučiūnas. Neseniai K. B. 
Kriaučiūnas atsiuntė mums 
dovanų 20 savo parašytos ir 
išleistos knygos, bet tą kny
gą autorius ir pats pardavi
nėja. “Siauruoju takeliu” 
knygos kaina $2. Ją gali
ma užsisakyti per autorių:

V r> __ r\_..n. o. rvi lautiunas,
nard Drive, Canton, Mass.

K. B. Kriaučiūnas sakosi 
neseniai grįžęs iš Floridos, 
kur gyveno pusantrų metų. 
Rudeni keta ir vėl ten va
žiuoti.

Penktadienį mūsų įstaigoj 
lankėsi Juzė Nacutavičienė 
iš Ilion, N. Y., o kartu su 
ja buvo atvykusi jos duktė 
Vilmantė Nacutavičaitė iš 
Los Angeles, Calif.

P-lė V. Nacutavičaitė bai
gė universitetą ir dabai* dir
ba Pietų Kalifornijos uni
versitete vėžio tyrinėjimo 
skyriuje. Ji labai gražiai 
kalba lietuviškai, nors jos 
augimo vietoje, Ilion, N.Y., 
yra tik kelios lietuviškos šei
mos. Savo tėvų kalbą ji iš
moko* todėl, kad namuose 
visada ta kalba buvo varto
jama.

Duktė ir mama važinėjasi 
po Ameriką automobiliu.

B. Kalvaitis — notaras

sparnų ilgio lėktuvą, bate
rija varomą. Liepos 23 die
ną Bostono pajūryje jis tą 
lėktuvą, siūlu prilaikomą, 
paleido į aukštį. Bet siūlas 
trūko, ir lėktuvas pats ėmė 
kilti aukštyn, net už debesų, 
pasiekdamas. 1,200 pėdų 
augščio. Trako 10 minučių, 
kol lėktuvas ėmė planiruoti 
žemyn, nusileisdamas į vie
ną kiemą už pusės mylios 
nuo paleidimo vietos. Tą 
įvykį pastebėjo policija ii* 
atskubėjo tirti dviem auto
mobiliais. Gediminas ir 
žmonės bėgo besileidžian
čio lėktuvo link. Lėktuvas 
išliko sveikas. Policija iš
klausinėjo Gediminą, stebė
josi jo lėktuvu ir jį kartu 
su lėktuvu parvežė namo. 
Gediminas žmonių sužeidi
mo atveju turi išsiėmęs net 
apdraudimą nelaimės atve
jui. Baigęs augštesniąją mo
kyklą, jis ketina stoti į avi
acijos mokyklą ir tapti avi
acijos inžinieriumi.

T. A.

gūžinės apyskaita, Ameri
kos Lietuvių Kongrese daly
vavę kuopos atstovai pasi
dalino savo įspūdžiais, nu
tarta rudenį rengti pokylį, 
draugijos leidžiamam “Dar
bo” žurnalui paskirta $100 
auka.

Uop, nnu. . Mi«U. bibliotekoj.
kt o r---- u n L, i “Keleivio” kaimynystėjeNetoli —- Blue Hill kai- jr lietuviškų knygų sky- 

nuotuose miškuose pilna me- l eiis.
lynių uogų ir pilna uogauto-----------------------------------
jų. Patogiausia uogauti ry- REIKALINGAS VYRAS 
tais. Maždaug rugpiūčio mė- ar moteris prie virtuvės darbo, 
nėšio pradžioje mėlynių au- Kreiptis į. dr. D. Pilką (546 
girnas pasibaigs. Broadway, So. Boston, Mass.).

Nauja Siuntinių Persiuntimo Įstaiga

Rašytoja*

Antanas Giedrius - Gie
draitis jau spausdina savo 
ir verstines pasakėčias. Ne 
tiek seniai jis iš Vokietijos 
kaip tremtinis į Ameriką at
sikėlė.

Nemaži užsakymai 
N. A. pramonei

Darbo departamentas pra-

Bruno Kalvaitis, reale6tei- 
tininkas, gavo notaro teises 
(notary public) ir atlieka vi
sus notaro patarnavimus sa
vo įstaigoje, 389 W. Broad- 
'way, So. Bostone.

RADIO PIKNIKĄ S
Seniausios Lietuvių Radio Programos, veikiančios 25 

♦ metus, įvyks šį sekmadienį
R U G P I 0 C I O - AUGUST 3-čią 

Gražiame LIETUVIŠKAME ROMUVOS PARKE
Claremont Avė., Brocktone (Montelio je) 

PROGRAMA:
Lietuviškų Tautinių šokių 
Grupė vadovaujama ONOS 
IVAŠKIENĖS.

Svečiai Ukrainiečiai šoks Tau
tinius šokius, vad. HARRY 
IIRYCENKO.

Liudmila ir Vasilv Beskrowny,
brolis ir sesutė, šoks ukrainie
čių ir gudų šokius.

Magikas BOURDINI, the 
GREAT, rys ugnį ir rodys 
stebiAjus. „

KLOUNAS ir MONININKAS 
tjuggler) juokdins vaikus.

John Albe rodys lėlių Teatrą 
(ITPpĘT SHOW).

Rus rinkimai gražuolės “MISS 
LITHUANIA OE N. E.”

Liepos 27 d. buvo Lietu- ■ - j—j t atroji in. — -■
vių Darbininkų Dr-jos 21'. gebąs kambabys vybui
kuODOS nariu susirinkimas, J® galima gauti puSKUtiniUO- ĮGenuų šviesus kambarys su visais 
Jameduota liepos 13 d. ge- «<“ “Darbo” ir “Varpo” nu-

Įima susitarti dėl valgio gaminimo. 
Kreiptis: Mn. J. Yanuias

S Evandale Terr^ Dorchestery 
Tol. GE 6-7595

556 E. Broadvray, So. Boston, Mass., atidaryta nauja įs
taiga siuntiniams siųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitur.
Didžiausias siuntinys gali sverti 44 svarus.
Siuntėjų patogumui turime ir standartinių siuntinių. Pavyzdžiui: 

—trims vyriškiems kostiumams 100% vilnonės angliškos 
medžiagas siuntinys su persiuntimu kaštuoja $56. Arba trims 
vyriškiems kostiumams pusvilnonės medžiagos su reikiamu 
kiekiu pamušalo siuntinys kaštuoja 47 dolerius.

Siuntėjas gali pas mus pasirinkti ir kitokių prekių. Jų kainos 
žemesnės negu kur kitur.
Visus reikalingus mokesčius sumoka siuntėjas, kad siuntinio 
gavėjui nieko nebereikėtų mokėti. .
Siuntinių įteikimas garantuotas ir užtrunka apie 6 savaites.
Tik užėję pas mus įsitikinsit sąžiningu ir nuoširdžiu patarnavimu.

Masu adresas: —GLOBĖ ENTERPRISES, INČ.
656 E. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

nesą, kad mėnesio bėgyje, 
nuo birželio 15 d. iki liepos 
15 d. šiais metais Naujosios 
Anglijos dirbtuvės gavo į-i 
vairių užsakymų iš federali-i 
nės vyriausybės už 24,477,- • 
765 dolerius.

Daugiausiai gavo Connec
ticut valstija. Ten 62 fir
mos gavo užsakymų už 
$10,513,000; Massachusetts 
valstijoj 74 firmos gavo už
sakymų $10,033,309. New 
Hampshire valstijoj 10 fir
mų gavo užsakymų $2,661,- 
873. Rhode Island 11 fir
mų gavo užsakymų $788,- 
102. Maine 6 firmos — 
$348,504 ir Vermonto 3 
firmos — $132,233.

Balfo gegužinė

Darbo laikas:—Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9 ryto iki 6 vai. 
vakaro. Kitas darbo dienas: nuo 5 pavakarėj iki 8 vai. vakaro.

SPECIALUS ALIEJAUS KRUŠNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan-
S17 Įmina.

Visiškas
(taisymas

tiktai

$245
Kol kainos dar nepakilo.

METAI GARANTIJOS motorui 

PASAUK DABAR LfT GE 6-1204

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

Irena Andrunas iš Hyde Park 
pereitų metų “Miss Lithuania 
of New England”.

Rugpiūčio 17 dieną Ro-; 
muvos parke Brocktone trys! 
kolonijos—Bostono, Brock- Į 
tono ir Nonvoodo susitara-! 

isios ruošia jungtinę geguži- i 
; nę, kur šoks Onos Ivaškie- 
' nės vadovaujama Bostono į 
i lietuvių tautinių šokių gra-: 
pė. __________________ i
Menkas biznis

R The Apothecary

Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime 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 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir
Privertė Izidorių Meiliūną 

parduoti savo krautuvę 4th j 
ir D gatvių kampe. Jis keti-!» 
na dabar kitkuo prasima- j J 
nyti verstis kaip pakanka 
mos iniciatyvos žmogus.

šokių kontestai:—jx)lkos, val
so ir lango.

(•ros .Jono Shurilos 8 muzikan
tų orkestras.
J raukimas puikių laimėjimo ir įžangos dovanų.
Bus skanių valgių ir gėrimų.
Susitiksite su draugais, pasijuoksite, pasilsėsite, bus tikrai vie
nos dienos vakacija, ir linksmiausias šio sezono, paskutinis di
dysis piknikas.
įžanga 75 centai.
Bušai išeina nuo:

So. Bostono Lietuvių Piliečių Klubo, kampas E St. ir 
Broadvray, 1 valandą po pietų.

Cambridge Lietuvių Piliečių Klubo, 823 Main at, 12:30 
valandą po pietų.

“Darbo** kaina 75 centai, 
“Varpo** $2.00. Abiejuose 
yra daug įdomių straipsnių.

Jau galima gauti ir “Ma
žoji Lietuva**, kaina $5.00. 
Tai 330 pusi. knyga, kurią 
parašė 5 mokslininkai.

Išnuomojamas patogių 5 kam
barių butas 440 E. 6th Street, 
So. Bostone. Kreiptis:

Lithuanian Furniture Co.
366 W. BroadtVay (32

PARDUODAMAS NAMAS 
3 šeimų namas, gali būti naudoja

mas ir kaip 2 šeimų, tinka didelėm 
šeimom ir nuomininkui, visi patogu
mai, gera vieta ir sąlygos, baltos sin- 
kos, dvi šildymo sisemos, piazai, be 

•agentų. Kreiptis po 5 vai. vak. tele- 
Įfonu: AN 8-5552.

isaauwM&>

PATOGI VIETA PARENGIMAMS i
KRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

J dėl 10? H K) žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams, 
i PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- 
« siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
| ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam-
» binti:

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

j F. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
Parduodu pirmos rūšies odą, su-s 

j 'elius, padus, vitpadžius siunti-fi 
q liams į užjūriu? nupiginta kaina. | 
M Atlieku visus batsiuvio daris

greit, sąžiningai ir duodu patari-1 
4 mus apie odas. Adresas:

173 Eighth St„ So. Boston] 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- Į

4 rus trečiadienius ir sekmadienius, 
d Telefonas: AN 8-0055
NMHMHHt****************e*al

LUU1J

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing**— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm r.egu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO S-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mase. 

KUUUUUUUUUOUal

PAMALDOS LIETUVIAMS
EVANGELIKAMS

Kaa sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei Sv. Raitą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis

TsL AT

Dr. John Repshis
UFTUVIS GYDYTOJAS

^eL AN 8-2712 irba BI 4-9011 |

radio programa 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki-
lociklų, veikia sekmadie- J Q SeumoUT ’l
niais nuo 2:30 iki 3 vai. ,į

iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

F

I,

Vartoja

(LAMMKR) 
Ir

Z-BAY

VALANDOS: ano 2-4. nuo T-S 
884 BBOADVTAY 

BODTB BOSTON. MASS.

Kas perka ar pard 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887

■ 
i
I I
I'iiinunni

Tet AN8-2806
Dr.J.L. Pasakomis 
Dr. Ametia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto flei 6

447 BR0ADWAY 
BOSTON, MASS.

! 
iį
XXXXXXXXXXXX30(XXXXMeoeOOOO«XX^000050000009COO(XXXXXXX-

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAI ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
j iš nauji) rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

(STAIGA UETUVIšKA, KREIPKITŪS LIETUVI4KAI 
"’Vbi siuntėjai įsitikino, kad mūsųfetaiga greičiausiai patar- 

iunčia siuatiaiua. SIUNTINIAI

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lanko 
ir vidaus: apkalame linge- 
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plaia,
Tai,: JA4-4474

A. J. NAMAKSY
UAL EBTATB A INSURANCE

40$ W. Broadvray
SOUTB BOSTON, MA8S.

Office ToL AN 8-0948 
■nu. IT OMOLB STKENT

ToL FA 8-6615

KETVIRTIS A CO.

taisomo 
fioduo, papuoėahM 

879 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4449

nauja ir persi®

Siuntiniai priimami 
4 V iki 7

siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame sa Int»H«to Įgaliojimais.

mm • tiri 5 vsL v«k, ketvirtadieniais
UBO « Bi t vok M

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audru ir kt.). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Joatiee of the P<

598 E.
Se. Boeton 27,

TeL AN 8-1741 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.


