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Niksonas Varšuvoje Pasitiktas 
Kaip Didvyris

Lenkų Gausios Minios Sveikina Amerikos Vicepreziden
tų; Amerikietis Varšuvoje. Brangiausias Svečias, O 

Chruščiovas Buvo Tik Oficialus Svečias; Žmo
nių Opas Rodo, Kur Lenkų Taute Stovi.

Amerikos vicepreziden
tas R. Nixon , grįždamas iš 
Maskvos sekmadienį atvyko 
į Varšuvą. Lenkų vyriausy
bė tik labai trumpai prane
šė, kad jis atvyks, bet nenu
rodė nei tikslaus laiko, nei 
kelio, kuriuo jis iš aerodro
mo važiuos į miestą. Bet ne
žiūrint to, tūkstančiai lenkų 
kokiu tai būdu sužinojo 
apie svečio atvykimą ir tūk
stančiais pasipylė į gatves 
jį pasitikti. Kai kurie ko
respondentai praneša, kad 
250,000 Varšuvos gyvento
jų išėjo į gatves pasitikti 
svečią iš Amerikos, kiti pa
duoda mažesnį skaičių, bet 
visi pabrėžia, kad Nixono. 
pasitikimas buvo nepapras
tai širdingas ir triukžmin-"O 1 ■
gas. Svečio automobilis bu
vo užmėtytas gėlėmis ir tų 
gėlių vyriausybė nedavė, 
kaip pasitinkant* ChruščkA 
vą, bet žmonės patys jų pa
sirūpino.

Tokį pat entuziastišką 
pasitikimą varšuviečiai su
ruošė svečiui ir šį pirmadie
nį, kur tik svečias iš Ameri
kos pasirodė, jį sveikino di
delės minios žmonių ir rodė 
didžiausio entuziazmo.

Lenkijos komunistinė vy
riausybė Amerikos svečią 
pasitiko korektiškai ir su 
juo turi eilę pasitarimų. 
Lenkų vyriausybė nori su 
Nixonu aptarti lenkams la 
bai svarbius klausimus, kaip 
tai Vokietijos ginklavimas, 
Rapackio planas ir pan.

Viceprezidentas R. Nixon 
Lenkijoje išbus iš viso ketu
rias dienas. Amerikos spau
doje girdisi spėliojimų, kad 
R. Nixono kelionė į Lenki
ją daroma vidaus politikos 
sumetimais. Amerika len
kams nieko negalėtų padė
ti, jei lenkai bandytų atsi- 
krayti kariškos sąjungos su 
Sovietais, kaip nepadėjo nė 
Vengiijai, o toks Amerikos 
svečio atsilankymas tuoj 
po Pavergtųjų Tautų Savai
tės minėjimo yra nežinia 
kas—gal pripažinimas esa
mos padėties Lenkijoje, ar
ba savo rūšies kurstymas 
lenkų nusikreipti nuo Mas
kvos. Tokie Nixono kelio
nės kritikai pastebi, kad 
jam rūpėjo ateinančių me
tų rinkimai ir tokios įtakin
gos Amerikos lenkų koloni
jos, kaip Detroitas, Chiea
go, Milwaukee, Bufalo ir kt 
Kelionė į Varšuvą ir ten 
užtikrintas e n t uziastiškas 
pasitikimas gali paveikti 
lenkų kilmės balsuotojus 
čia Amerikoje ...

Kiek tokie spėliojimai 
yra tikri, galima palikti ne- 
siaiškinus, tik, atrodo, jog 
Amerikos santykiuose su 
Lenkija viceprezidento ke
lionė didesnių permainų ne
padarys.

Laose Komunistai 
Atnaujino Karą

Laoso valstybėje prasidė
jo, ar gal geriau būtų sakyti, 
atsinaujino pilietinis karas. 
Laosas seniau buvo Prancū
zų valdomas ir kai prancū
zai traukėsi iš Indokinijos, 
Laosas pasidarė nepriklau
somas. Seniau ten buvo ne
žymi komunistų mažuma, 
kuri bandė ginklais įsigalė
ti, bet 1956 metais Laoso 
komunistai sutiko sulaikyti 
karą ir savo kariuomenę į-

JIE NE TIK PARODĄ 1ICRĖJO, BET IR DISKUTAVO

Chruščiovas (kairėj) sa viceprezideatu Richard Nisonu (dešinėj), lankydami 
Maskvoj Amerikos parodą, tarėjo progą ir gana karštai pasiginčyti ultimatumą, 
grasinimą, pavergtąją tautą, abieją valsty bią karinio pranašumo ir kitais klausi
mais. Vidury vertėjas. Ginčai buvo vieši, spaudai klausantis.

Indija Pašalino Mironas Pagavo 4 Didieji Ženevoj
Kerotos Valdžią "Tiesą” Vž Liežuvio Baigia Ilgas Kalbas

Indijos centralinė vyriau-
__  ________________ sybė pereitos savaitės gale
jungti į bendrąją šalies ka- nutarė pašalinti Keralos val-
riuomenę. Didžioji komuni
stų dalis taip ir padarė, bet 
dalis jų pasilaikė ginklus ir 
vis neva derėjosi su centra- 
line valdžia dėl nusiginkla
vimo ir pastovios taikos.

Pereitą savaitę tie tai ko
munistai atnaujino karo 
veiksnius prieš Laoso vyriau
sybę. Pavojus iš jų nebūtų 
didelis, jei jie negautų ka
riškos pagalbos iš šiaurinio 
Anamo ir komunistinės Ki- 
Kinijos.

Amerikos vyriausybė į 
Laoso įvykius žiūri labai 
rimtai. Tai gali būti pradžia 

Į naujos komunistų ekspan
sijos Azijoje.

stijos vyriausybę, kuri nebe
pajėgė toje valstijoje palai
kyti tvarką.

Keraloje buvo susidariusi 
pirmoji komunistų valdžia 
visoj Indijoj. Komunistai 
neturėjo ten daugumos, jie 
rinkimuose buvo gavę tik 

balsų, bet seimelyje jie 
susidėjo su 5 “nepriklauso
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Eisenhoweris Ir Chruščiovas 
Pasikeis Vizitais

Prezidentas Eisenhovver Pranešė Spaudai, Kad Chruščiov
Atvyks Čia Rugsėjo Mėnesį, O Vėliau Prezidentas 

Važiuos į Maskvą; Apie Viršūnių Konferenciją 
Tylu; Prezidentas Matys Ir Vakarų Vadus.

Haicajų Valstija 
Rinko Pareigūnus

Liepos 28 d. naujausioji 
Amerikos valstija—Hawa- 
jai rinko įvairius pareigū
nus. Išrinktas valstijos sei
melis, gubernatorius, du se
natoriai, 1 kongresmonas.

Rinkimuose dalyvavo la
bai didelis nuošimtis balsuo
tojų, net 93%, kas pačioje 
Amerikoje niekada neatsi
tinka. Hawajiečiai parodė, 
kad jie balsavimo teisę auk
štai vertina.

Rinkimus laimėjo “abi

Viceprezidentas R. Nixon į Keturių didžiųjų valsty- 
pereitą savaitę baigė savo b, reik^ miniSr
lankymąsi Sovietų Kusijoje te^ų kon(erencija 2enevoje
ir is ten išvyko j Lenkiją o eįna ,)rje galo. šį trečiadienį 'partijos”. Gubernatorių
is ten gnš namo ...............mimsieriai ' 'Nixon gana plačiai vazi-

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower šį pirmadienį sukvie
tė į Baltąjį Namą spaudos 
atstovus ir jiems pranešė, 
kad su Sovietų Rusija jau 
susitarta—Sovietų vadas N. 
S. Chruščiov yra pakviestas 
atsilankyti Amerikoje ir čia 
atvyks rugsėjo mėnesį, jis 
čia išbus apie 10 dienų. Vė
liau kiek ir prezidentas Ei- 
senhower vyks į Sovietų 
Rusiją svečiuotis ir tartis.

Prieš prezidento pasima
tymą su Chruščiovu Wash- 
ingtone, prezidentas maty
sis su Anglijos premjeru ir 
su Prancūzijos prezidentu. 
Kur pasimatymas su Mac-

nėjosi po Sovietų Rusiją, 
bet rusai jam neleido va
žiuoti į rytinio Sibiro mies- 

ir k.

važiuoja namo, 
bet ar jie savo deiybų galą 
vadins “pertrauka”, ar sta
čiai bergždžias derybas nu
trauks, dar nėra žinoma.

paiu.ioo . vjuucziiAvvizu UjMillanu ir de Gaulle įvyks,
jo pavaduotoju, o taip pat , neskelkiama bet niįzi- ,™noo išrinVti: °ar nesKeioiama, oei prezi

dentas minėjo, kad pasima
tymas bus Europoje. Prezi
dentas sakė, kad jis matys 
ir Vokietijos vadą K. Ade-

senatorius išrinkti 
Kitas senstO- 

rius ir kongresmonas išrink
ti demokratai. Valstijos at-

vienas
■ora, KI j b /ina i

Baigdamas savo vaišes

HOFFA SMARKAUJA

Vežiką unijos prezidentas 
James R. Hoffa (apačioje) 

tada skęsti senato komisijos, 
kuri tyrinėja jo veikią, pa
tarėją R. F. Kennedy (vir- 
taje) už šmeižimą. Mat, jis 
kaltino Hoffą darant ne- 
leistiių biznį su darbda
viais ir apgaudinėjant uni
ja*

Derybų nutraukimą pa- nauerį, bet kur nesakė.turi daugumą, o valstijos 
senate daugumą turi repu
blikonai.

Vienas senatorius išrink-

siūlė valstybės sekretorius 
Ch. Herter, jis aiškino, kad 
jam greitu laiku reikia daly
vauti Amerikos valstybių 

kodėl pasitarimuose, todėl jis ne
begali ilgiau Ženevoje būti. 
Su tuo sutiko ir kiti trys mi
nisteriai ir konferencija pa
sibaigs.

Ministeriai buvo paskyrę 
komisiją, kuri turėjo aiškin- 

,. , . ., . . ti mažiau svarbius klausi-
.. ^1jxi">7?ao*1 pramo‘ mus. Komisija susirinko po-

neje, todėl butų neatsargu įr tarėsi, o paskui pra-
“ “^*1<ink,uotl įnešė, kad ji vienu klausimu
"et,ruolV.5mt^. visiškai susitarė, būtent, su-

Tarp kitko Nixonas savo kad kiekvieną klausi-

Sovietijoje Nixonas gavo 
progos kalbėti per sovietų 
televiziją ir radiją. Jis pa-

darą valdžią, Po 2 metų
komunistų valdymo prieš ir jog
juos prasidėjo žmonių bruz-|kaj ^ja3uose
dėjimas, streikai, taikios L-, blokada ir Korė- 
demonstracijos. Komunistai i- karas parode, ko galima 

. nepasitenkinimą už.P»ukt!.,s komunistų.) ir tada

mais” atstovais ir buvo su-

SU 
nių
smaugti, jie prikimšo kalė
jimus, o daug opozijos žmo
nių buvo mušami ir pana
šiai paragavo komunistų 

! sauvalės. 15 žmonių žuvo 
nuo komunistų p o licijos 
kulkų. Bet netvarka nesilio
vė ir pagaliau centralinė 
vyriausybė nutarė pašalinti 
komunistų valdžią Keraloje 
ir po šešių mėnesių tos val
stijos žmonės galės išsirink
ti sau naują vyriausybę, ko
kią jie norės.

nurodė, kad Sovietijoj kiek- 
ketvirtas darbininkas

Pagalba Užsieniams 
Dar Aiškinama

Kongresas ir vyriausybė 
dar nesusitaria dėl užsie
niams skirtinos paramos. 
Vyriausybė prašė, kad kon
gresas skirtų tam reikalui 
arti 4 bilionų dolerių, bet 
kongresas prieš savaitę lai
ko nutarė paskirti tiktai 3 su

Prezidentas b aigdamas 
savo pranešimą spaudai pa
žymėjo, jog derybos dėl N. 

SnkSs bu™ vedamos
japonas. Tai pir

mieji Azijos kilmės žmonės 
Amerikos kongrese.

GUBERNATORIŲ
KONFERENCIJA

kalboje nurodė, kaip bolše
vikų spauda meluoja. Jis 
papasakoja, kaip Maskvos 
‘Pravda” (Tiesa) apie jį pa
melavo. Tas lakraštis pas
kelbė, kad Nixonas norėjęs 
duoti pinigų kokiam tai ne
turtingam rusui, o amerikie
čių fotografai buvę pasi
ruošę fotografuoti, kaip Ni- 
xonas sušelpia neturtingą 
rusą. Nixonas sakė, kad vi

mą užrašinėti ant atskiro 
popieriaus lapo. Jokiu kitu 
klausimu komisija negalėjo 
susitarti.

Ženevos derybose komu
nistai norėjo išprašyti ame
rikiečius, anglus ir prancū
zus lauk ir Berlyno. Vakarų 
valstybių ministeriai su tuo 
nenorėjo sutikti. Dėl to rei
kalo ministeriai kalbėjosi ir 
ginčijosi apie šešias savaites 
ir prie nieko nepriėjo.

Rockefellerio Seimą 
Laukia Vestuvių

New Yorko gubernato
riaus Nelson Rockefellerio 
sūnus Steven, 20 metų, nu- 

fr viskį? <r"'Pravda”'*iš'to į Norvegiją ir ten po 
padarė didelę istoriją, kaip keI"i savalclf sus,tuoks

sa ta “Pravdos” žinia yra 
grynas melas. Jis kalbėjosi 
su keliais rusais, kaip gauti 
bilietų (tikietų) į Ameri
kos parodą Maskvoje. Jis 
žadėjo pabandyti nupirkti 
tų tikietų, bet rusai jam sa
kė, kad ir jie galėtų nusi- 

' pirkti tų tikietų, jeigu jų bū-
puse bilionus dolerių, o pe- p’t*. ^ixonas pažadėjo jiems 
reitą savaitę atetovųrūmai <’aband-vtI «■*« b,Ilet'l> Ul 
ir tą sumą dar sumažino
300 milionų dolerių.

Prezidentas protestuoja 
prieš tokį kongreso šykštu
mą ir sako, jog tas stato pa- 
vojun Amerikos užsienių 
politiką.

Kongresas tą reikalą dar 
peravarstys, bet daugelis 
kongresmonų ir senatorių 
sako, kad administracija 
pagalbos pinigais švaistosi 
ir nemoka jų taupiai tvar
kyli. Vyriausybė su tuo ne
sutinka.

jauna norvege Anne Rasm- 
ussen. Amerikos spauda y- 
pač daug rašo apie tas ves
tuves, nes jaunoji neturi 
milionų ir yra tik paprasto 
krautuvininko duktė, kuri 
kadaise, atvykusi į Ameri- 
k„ tarnavo Rockefelleriu 
šeimoje tarnaite (kol išmo
ko anglų kalbos).

Tėvai jau davė savo pa
laiminimą milionieriaus vai-

Nixonas bandęs įpiršti pini
gų neturtingiems rusams.

IRAKE KOMUNISTĄ!
JAU PRADEDA RĖKTI
Irake malonus sugyveni

mas tarp komunistų ir kariš
kos diktatūros eina prie ga
lo. Komunistai jau pradeda 
skųstis, kad reakcininkai 
juos persekioja, nors iki to 
tikrenybėje dar nedaėjo. Jko vedyboms su mergaite
Bet gali ir taip būti. be milionų.

Puertorikoje susirinko po
sėdžių JAV gubernatorių 
konferencija. Kasmet Ame
rikos valstijų gubernatoriai 
renkasi į tokias konferenci
jas ir aptaria įvairius klau
simus.

Šiemet visus įdomauja, 
ar New Yorko gubernato
rius N. Rockefeller bus kan
didatu prezidento vietai ki
tais metais. Iš spaudos ats
tovų pasikalbėjimo su juo 
daroma išvadą, kad jis su
tiktų būti kandidatu, bet at
sisakytų būti kandidau į vi- 
ceprezideno vietą.

šio pradžioje ir paslaptis 
buvo labai blogai išlaikyta.

Chruščiovo atsilankymas 
kuriam laikui atidės Berly
no “krizę”, nes rusai vargu 
pradės “šaudyti”, kol jų va
das nepamatė dar Wasfaing- 
ingtono...

Apie “viršūnių pasimaty
mą” šiuo tarpu kalbos ne
bėra, nes prezidento pasita- 
mai su Chruščiovu, kaip ir 
pasimatymas su Anglijos ir 
Prancūzijos vadais šiuo tar
pu atstos viišūnių konferen
ciją, o vėliau bus sprendžia
ma pagal susitarimą su So
vietų vadu.

Chruščiovo atsilankymas 
visame krašte sukėlė nema
žą sensaciją.

Spauda Boikotuoja 
Vienos Festivalį

VISUR LAPAI

Ta gražuolė rodo ateinančio 
rudens hranganybiu ma. 
das. Auskarai, antkaklės ir 
smeigtukai hus lapo pavi
dalo.

Vienoje, Austrijos sosti
nėje vyksta komunistinio 
jaunimo festivalis. Į jį iš 
įvairių kraštų suvažiavo 
apie 17,000 svečių, bet vie
tos gyventojai tam komu
nistų kermošiui nepritaria. 
Vietinė spaudą festivalį boi
kotuoja, visi 10 Vienos 
dienraščių apie jį nieko ne
rašo, todėl visi festivalio 
parengimai vyksta be vieti
nių žmonių. 17,000 svečių 
po miestą zuja, o du milio
nai vietinių į tą žiūri visai 
šaltai arba ir visai nežiūri.

Po Vienos patyrimo ko
munistai žada ateityje savo 
festivalius ruošti anoj pu
sėj geležinės uždangos.

Du metai pasiruošimo 
prie Vienos iškilmių nuėjo 
įiekais. Kermošius baigiasi 

šį antradienį.
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Susilauksime Chruščiovo?
Visi ženklai rodo, kad Amerikoje greit sulauksime 

nepaprasto svečio — Sovietų diktatoriaus Chruščiovo. 
Ar pakvietimas jam jau pasiųstas, ar dar siunčiamas, 
skirtumas gal nedidelis, nes “principe’* jau esą nusistaty
ta svečią užkviesti.

Apie Chruščiovo apsilankymą Amerikoje kalbama 
jau seniai. Kodėl ne? Jei Chruščiovo kelintoji tai ranka 
Mikojanas čia lankėsi ir daugelyje kapitalistų klubų bu
vo priimtas, kaip brangus svečias, arba jei to paties Chru
ščiovo koki ten dar atimesnė ranka Kozlovas čia buvo 
priimtas, kaip laukiamas svetys, tai kodėl Mikojanų ir 
Kozlovų bosas negalėtų čia pasirodyti ir “savo akimis” 
pasižiūrėti, kaip atrodo ta Amerika, kuri skelbia paverg
tųjų tautų savaites ir pavergtųjų vyriausią budeli priima 
išskėstomis rankomis?

Maskvoje ir kai kuriuose kiruose Sovietijos mies
tuose ką tik lankėsi viceprezidentas Nixon. Jis, kaip ir 
eilė kitų kandidatų, atliko lyg ir būtina jau kandida
tams kelionę i Maskvą ir ten apsidairė, kiek šeimininkai 
jam leido tą padaryti. Lankėsi Xixonas, lankėsi Humph
rey, lankėsi Stevensonas ir gal dar lankysis kiti “viltin- i 
gieji.’’ kad tuo būdu iš paties Chruščiovo lūpų patirtų, 
kas mūsų laukia ir kad gautų reklamos šios šalies spau
doje. Už rėkiamą ir pas čingizchaną važiuotume.

CHRUŠČIOVAS SVBUUNA

Chruščiovas sveikina prezidento Fisenhowerio broli 
dr. MEtosą Eisenhoueri, kuris kartu su viceprezidentu 
Nisor.u lankosi Sovietu Sąjungoje. Vidury stovi vice
prezidentas Richard Nison.

SOCIALISTŲ INTERNACIONALO
šeštasis kongresas

3) Berlyno ateitis gali bū
ti išspręsta tik tokiu pasto
viu grendimu, kad demo
kratinė Vokietija apjungia
ma ir kad laisvoji Europa 
išjungiama iš ginklavimosi 
lenktynių. . .

4) Kongresas pabrėžia, 
kad nusiginklavimo susita
rimas neturėtų pakeisti ka
rinę lygsvarą nei vienos, nei 
kitos pusės nenaudai* Lai
kantis šito principo, galėtų 
būti padaryta pažanga nusi
ginklavimo srityje ir susti
printas Europos saugumas.
11. Branduolinių ginklų 
nusiginklavimas

1) Kongresas sveikina 
padarytą pažangą Ženevos 
konferencijoje branduolinių 
ginklų bandymų sustabdy
mo klausimu. Tie badymai 
gali būti sustabdomi ir vi
suotinio nusiginklavimo su
sitarimo nepasiekus. Sveiki
nama faktas, kad nuo 1958 
m. lapkričio mėn. branduo-

Kas savaite

f Išklausęs pranešimus ir
zs i i -n i •, • • • - i j-i i v. Š’ ,m* 1^-1/ d. d. kongresas pada- ..
O koks tikslas kviesti i svečius vengrų skerdiką, uk- Hamburge (Vokietijoje) i- . nutari ’ SVarbe- ū

rainiečių budeli ii-visų pavergtųjų tautų vyriausią kalė- vyko šeštasis Socialistų ištraukas arba santrau-
kongresas. Į

Tikslas gali būti tik vienas — taikiau nuteikti rakė- gausios
jimo saigą ir išnaudotoją? Terracionalo rasite žemiau

>..• . .. . ... , , . Kongreso metu Hambur-
■socialistinių partijų delega- socialdemokratai buvo

vaišių atvykti čia pasidairyti.
Vienaip ar kitaip, po pramiegotų progų, po keisto

i®—— ,r—?’kalbėjo: Andersen, Gaits- mento nartu ir buvusiu uz- k „ į v Hla A
atėnių reikalų _ mimstenu o’„enhaner7

no. šiaurės Kazachstane jis 
gyvena jau penktus me
tus.. . ‘Afonkino’ kolūkyje 
. . . Genė Lasinskaitė iš O- 
belių ir Ona Gubanovaitė 
iš Juodupės ... Kolūkyje 
‘Tropinka Iljiča’ gyvena lie
tuvių. Kolūkietis Šukys . . . 
iš Šiaulių.”

Tai šitaip Maskvos tiro
nai retina Lietuvos gyvento
jus. Jų žiaurumas neturi 
ribų.

Chieagos stebuklaidUMI U».
Čekai yra drausmingi Chicagoje tėvai marijo- 

žmonės. Prieš pereitąjį ka- n?j leidžia laikraštį “Kris- 
į-ą Čekoslovakijos darbinin- :taus Karaliaus Laivas.” Lie
kai buvo gerai organizuoti, pOS 25 d laidoje tame Lai- 
jų pragyvenimo lygis aukš-Įve skaitome:
tas, jų pilietinės teisės iri “j. j. iš Brooklyn, N. Y., 

. laisvės galėjo būti geru pa-jrag0: Paskutiniu laiku ma
linių ginklų bandymai, yra vyzdžiu daugeliui kitų kraš- ne viduriniai skausmai taip 
su^abdyti- Šita padėtis tu- tų. Taip buvo seniau. 'sučiupo, kad jau galvojau,
retų būti pratęsta. q kaip dabar? Iš ten bė- kad nedaug beliko vargti

2) Reikia ir toliau siek- ga pačių komunistų išauklė- ^?oj žemėj. Aš maisto galė
tas jaunimas! Kame reika-Jjau tik pieną gerti. Pirm ne- 
las? Reikalas visai papras-'^, kreipiausi pas pasauli- 

riniams reikalams ir atomi-įtas. Komunistiški “laisvin-;njus daktarus, kreipiausi į 
niams ginklams. Apeliuoja-!tojai” tą šąli nuskurdino, ne 'gerąjį Dievo Tarną ark. Jur- 
ma į didžiąsias valstybes tiek gal materiališkai, kiek 'gį Matulaitį ir, bebaigiant 

dvasiniai. Kur nėra skurdo, !nOveną, skausmai pradėjo 
kui- žmonės vi a laisvi, ten mažėtf ir dabar visiškai

lr jie bėga ii rojaus
Austrijos sostinėje Vie

noje komunistai suruošė 
jaunimo festivalį. Jame da
lyvauja iš komunistinės Ru
sijos ir jos satelitų rinkti
nis komjaunimas. Iš viso į 
tą per du metu rooštą festi
valį suvažiavo apie 17,000 
daugiau ar mažiau jaunų 
žmonių.

Pereitą savaitę iš to fes
tivalio pabėgo 30 čekų jau
nuolių. Jie paprašė prieg
laudos teisės pas austros.

apsileidimo ginklavimosi srityje, siaučiant netikrumams „Ji, : i Lietuvos socialdemokratų
Z Zk ... rr.1.--........ni.............. ,..-1_________ v__ mento nanU Socialistų ' .povams snUikfair prie Berlyno ir Tolimuose Rytuose, atėjo laikas paban
dyti kutenimu Sovietijos diktatoriaus pagurklio laimėti 
laiką, o gal ir taiką. . . .

Ap Vz v a 1 g a

x . . . . i buvo suteiktaternactonalo pir”>“”k“'prog, tarti per Amerikos 
A. Andersen, \ oktetų s— jjgĮ^ žodžius j pavergtų 
parlamento nariai E. Ollen-L. 7* r
hauer (partijos pinm) prof.j“^* pastebėti, kad tiek 
Carlo Schmidt, Berlynobur-Ivoįjggjoj socialdemokratų 
rrUOTas W- manai, rran-|^jjog- pkminfakas Oikm 
cūzijos buv. užs. reikalų nu-£7' į. Hti aiadau
mstens Chr. Ptneau, Sovietų pavergtų-Moch, Didžiosios Bntani-'P" «
S.~;parLnan”.H (l”ter nociaHstį vadas Gaitakell 
keli, A. Bevan, Izraelio— jgĮcgi^ prieš viso pasaulio 
iroJ^^SJ^^bacialistis klausimų: "Kas 

darytina?” pavergtųjų tau

ŠVOGERIŲ KALBA AKLAS VISKĄ MATO
Juozas Tysliava, “Vieny-Į Bolševikų “Vilnis Nr. 149 

bės” redaktorius, ir Vytau- [į padanges kelia fabrikantą 
tas Gedgaudas, dirbęs “Vie- Arnold Mareraont, kuris,

° Sov^hi J4*“8?* pi™inink^‘ Dora/Mintoff,
^^Saa. Olandijos—parl. nar. E- A.

susitarimo nebegaminti 
branduolinę medžiagą ka-

šitą reikalą kaipo vieną 
svarbiausių punktų pastaty
ti viršūnių konferencijos ir 
Jungtinių Tautų plenumo 
darbotvfcrkėn.

3) Siūloma tvarkyti bran
duolinių ginklų bandymų 
reikalą taip, kad nesusida
rytų padėtis, kai viena dalis 
valstybių sutartų bandymus 
sustabdyti, o kai kurios ki
tos valstybės, to susitarimo 
nepaliestos, imtų atominius 
ginklus sau gaminti. Pažan
ga branduolinių ginklų už
draudimo srityje sunkiai 
įmanoma, jei nesiekiama

nėra bėglių.
Jei ne ta geležinė uždan

ga, iš komunistų “rojaus” 
bėgtų milionai.

Kaip valdomi peštukai
New Yorke Harlem dis- 

trikte, kur gyvena daug ne
grų ir puertorikiečių, siau
čia gaujos jaunų peštukų.

kaip ir nebuvę.”
Ir daugiau skaitykite:
“G. J. iš Woodhaven, N.

Y., rašo: . . . dėkoju arki
vyskupui Jurgiui Matulai
čiui už malonę, kad per jo 
užtarimą vaikai gerai išlai
kė egzaminus. . .

“M. B. iš Tompson, Conn. 
praneša, kad turėjo ant 

Jaunieji pešasi lazdomis, į akies žaizdą. Meldėsi prie 
akmenimis ir peiliais. Dėl tų Dievo Tarno arkivyskupo

Jurgio Matulaičio ir žaiz
da išgijo.”

Komentarai čia nereika
lingi. Viskas, ko reikia, tai 
gauti mirusio arkivyskupo 
adresą, jo maldauti ir—bus 
sveikata, bus neužtarnauti 
egzaminai ir kitokios dan
giškos “loskos.” Žinoma, 
reikia neužmiršti ir tėvų 
marijonų su penkine ... 

‘Istorine situacija”
Brook lyno komunistų 

‘Laisvėje” Antanas Bimba 
padarė “istorinės situaci
jos” maršrutą. Begirdamas 
Chruščiovo ‘rojų’, jisai nu
bėgo į Lotynų Ameriką ir 
‘surado”, kad ten “darbi
ninkijos gyvenimo lygis jau 
dabar keliomis pėdomis že
miau stovi už socialistinių 

užbaigimo. šalių darbininkijos gyveni-
Lietuvos trispalvė. ^^?^X^!planui įinUn^

Kongresą

ki. Sharett, Italijos—A. Ba- 
labanova, buv- min. G. Sa- 
ragat, Maltos—buv. min. tų reikalu.

JU G.

svaruai jšvogeriai). “Vieny-;respondentui pripasakojo 
bės” Nr. 30 J. Tysliava ra- visokių pasakų. “Vilma” 
š°: duoda ištraukas iš to laik

raščio. štai kelios jų:

Verneerfr H. Vos, A^ri-^ KURIE KONGRESO 
jos—O. Pollak (Arbeiter-

“Paskutiniajame Dirvos nu
meryje, pirmam puslapyje, Vy
tautas Gedgaudas savo paties 
ranka, mšyte
džius:

‘Juozai, nebesiųsk Vienybės 
Bačiūniė-. . . Juozai, važiuok į 
Chicagą pinigu rinkti . . . Juo- 'aP®uP° žmones garai 
zai. aš pradėsiu pulti kitą veikė- Patrinti. Nemačiau žmo- 
ją . .. Juozai, rašyk taip. kaip niŲ netgi Patais čeverikais .. . 
fsakau. kitaip bus blog . . . ’ i “Imkime vidutinę rusų šei- 

“Apačioje to gramozdiško mą. Ji turi butus gan gerus. Ji
piešinio, kuriuo mėginama pa- turi TV setą. Jie turi gana mai- 
juokti "Vienybės redaktorių ir .•'to ir pakankamai atliekamų 
jo žmoną, dar toks prierašas: .pinigų pasilinksminimui . . . Iš-

Tsakymai iš viršaus, arba Jskvrus tai. kad jie neturi tiek 
kada redaktorius sėdi didelėj automobilių, aš sakyčiau, jie 
namų nevalioj'. ’’ įgyvena taip gerai, kaip vidutinė

“Tai ir viskas, ką naujausias •šeima Jungtinėse Amerikos 
Dirvos redaktorius, palikęs žino-:Valstybėse.”
ną Brooklyne. o šunį Chicagoje.
sugebėjo padaryti Clevelande. Jei “Vilnis” neiškraipo 

“Pats būdamas laisvas, kaip to fabrikanto žodžių, tai čia 
palaidas arklys, jis ir elgiasi turime reikalą SU Žmogumi, 
kaip tas drigantas: Nusižvengė, kuris buvo, žiūrėjo, bet rei- 
priteršė ir paskui abiem kar.o- kalo nepastebėjo, O gal ir
pom spyrė pašvinkusi orą.

“Gera tema sekančiai Dinos
karikatūrai.“

‘Pirmą sykį man atidarytos
įrašė tokius žo- ;akys . ..

Pamačiau kraštą gerai mai
tinamų žmonių,
guąių ir

-Zeitung vyr. redaktorius), 
JAV—E- Papanek, L. Den- 
nen, J. Friedman, ir iš kitų 
Europos ir Azijos kraštų.

Dalyvavo po 2 atstovu 
10-ties pavergtųjų tautų šor

tų Partiją už
sienyje atstovavo J. Glemža 
ir J. Vilčinskas- 

Nuo stoties iki posėdžių 
rūmų plevėsavo visų kraštų ?

NUTARIMAI

L Saugumas ir taika
1) Socialistų Internacio

nalo kongresas dar
SK .
dėsnuis apie tarptautinę pa
dėtį ir nusiginklavimą- Kon
gresas išreiškia viltį, kad 
greit susirinksianti viršūnių 
konferencija prives prie

kartą

bendro nusiginklavimo. Ki
ta vertus, juo daugiau val
stybių ims gamintis atomi
nius ginklus, juo sunkiau 
bus pasiekti susitarimą nu
siginklavimo srityje.

(Prancūzų ir britų socia
listai tuo atžvilgiu pateikė 
kiek skirtingus pasiūlymus)-
III. Europos bendradarbia
vimo klausimais kongresas 
pasisako už Europas vieniji
mo pastangas, bet neatski
riant Europos nuo likusio 

dčl pavergtųjų 
. nutarė:

4) Kongresas naujai pa-

tomis Europos tautomis, ku
rios šiandien valdomos šve
itimu diktatūriniu — komu-

peštynių miestas turi daug 
išlaidų—laikoma sustiprin
ta policijos sargyba.

Pereitą savaitę du polici
ninkai sugalvojo naują bū
dą peštukams suvaldyti. Ne
toli boksininkų gimnasti
kos salės susidarė dvi gau
jos peštukų. Policininkai 
pasigavo abiejų gaujų va
dus ir pasiūlė: norit peštis, 
peškitės kaip ‘džentlmonai’ 
ir nuvedė į salę, pakviesda- 
mi ir jų šalininkus.

Vadai boksavosi, šalinin
kai plojo; kada abudu pa
vargo, policininkai nutrau
kė kumštynes ir visi išėjo iš 
salės patenkinti.

Salės savininkas žada už
leisti savo estradą ir ateityj 
tokiems “ginčams” spręsti. 
Ne tik spauda, bet ir Harle
mo bažnyčios pritarė šito-

Konere<a atidarė ir an sų laisvų tautų solidarumą Kongresą* kartoja savo Įginčams tarp peštu-; Taid, ko jūs norite? Bim- 
. . a^č.ate n ap- Yaųar, B<-.rp-no gyvento- J«itikinimą, kad tos tautos •i'-M spięsti, o me> ga«ime pa- , išmieravo ir žino kadzvalgtn. pranešimą P^.^'i Ui«ę ir «pri-,auktl ir Pamatvsime> a‘
Soc. Internacionalo pirm. • 'sorendlZL ” yra vaistas nuo gauju peš-' J stovi
A. Andersen. Pasiūlė pa saugumą. Kongresas pareis- j•prendimą. 

kia. kad esami Vakaro Ber-i Socialistu kongresas pla
su<iilaukuri Friedrich Adler-l^no santykiai su Federali-ičiau pasisakė už koloniali- Lietuviai Kazachstane 
rosuaukUH rneoncn Aciier- - ,esDUblika ir nių ir ūkiškai atsilikusių tau-Prar.esime paminėjo, kad vu.m.ujub lespuuima « __
po I-jo pasaulinio karo Soc. ,lkusiu neg311 hutl b) ,alsvf_ ,r uklską Pa‘

sveikinti 80 metų amžiaus
tynių, ar gal ir ne.

mūsų

s” i aukščiau.
Bet ... jei ten (‘rojuje’) 

‘susiduriama su kai kuriais 
tėvu ,Tįedžiaginio žmogaus gyve-

nenorėjo pastebėti.
Visai galima, kad tas

žioplas fabrikantas ir matė 
Tikrai aukštos “stailos” panašią šeimą Rusijoj, bet 

ir “poetiškas“ giminių pa- 13 buvo visai ne vidu- 
eikalbėjimas. J. Tvsliava tinė Sovietų šeima, bet ko- 
bus, rodos, tik užmirkęs takio nors aukšto biurokrate, 
proga parašyti ir apie jo^J^o jir ūkio tvarkyto>3 
mėgiamą “uodo lyties orga- * ***
ną,” tada turėtume disku- 
jas, kaip jos turi būti ... 

Kadaise Vincas Kudirka

šeima. O kaip atrodo tikroji 
Sovietijos vidutinė šeima, 
tą jau žinome iš pačių so
vietų žmonių prantarimų ir

stebėdavosi “Varpe“, kaip iš rimtų neaklų, kaip tas fa- 
Amerikos “Saulė” ir “Wie- brikantas Maremont, Sovie- 
nvbė Lietuv.-ninkų” sugeba lankytojų, 
taip sodriai pasikolioti. Na,l Vidutinei sovietų šeimai 
o jei Vincas Kudirka grįžtų, viso ko trūksta ir tikrai tik 
tai jis pasijustų ir vėl, kaip ,aklas tegali ją lyginti su vi- 
anąmet Niekas nepasikeitė, dutine Amenkos šeima.

Internacionalas savo veiki 
mą atkūrė irgi Hamburge 
1923 metais, o po II-ojo pa
saulinio karo susirinko 1951 
metais Frankfurte.

Dabartinis kongresas at
stovauja 38 kraštų socialis* 
tinęs partijas, kurios jungia 
virš lo milionų narių ir už 
kurias demokratiškuose rin
kimuose paduodama virš 
63 milionų balsų.

Kongresui buvo patiekta 
dienotvarkė: 1. Demokrati
nis socializmas šiandien, 
2. Tarptautinė p ad ė tis, 
3- Bendradarbiavimas su 
ekonomiškai atsilikusiais 

Rytų ir Centro 
Europos klausimas dieno
tvarkėje nebuvo, bet plačiai 
buvo palietas O. Pollako 
pranešime apie demokratinį 
socializmą.

siaurinami. Nukelta į 7 psl.

Palengrink pats sau reikalu . . . 
pasauk iš anksto dėl reservacijų 
biznio ar draujfiškų pasimatymų. 
Ir Tamsta jao«ie» <*»ug geriau, 
jei pašauksi namus h* sukinosi, 

d visi sveiki ir laimingi.

Prie Stalino ___ _ .
kraštas pergyveno “baisią- ?ir?? trūkumais” — Bimba 
Jas birželio dienas.” Lietu- ka ,Pa storinę situaciją.” 
vos okupantai tada pakar- f^sųa buvusi karo sužalo-
totinai ruošė masinius žmo- K i, 
nių trėmimus. Į Sovietijos Brooklyno ‘kamarninkas’ 
gilumą vežta ne tik sveiki žinoti, kad V okietija
vyrai ir moterys, bet liguisti .,UL° 131V sužalota, kaip 
seneliai ir maži vaikai, vež- Į*’ Prancūzija, ir Belgija, ir 
ta jie gyvuliniuose vago- ^MO>,}’egJJa, ir Italija, ir Au- 
nuose> stnja. Bet, pavyzdžiui, Vo-

Dabar okupantai yra iš- k}etija, kuri buvo amerikie- 
gudrėję: Sumedžioja būrį c,ų’ an?N >r Prancūzų oku- 
jaunuolių ir sako, kad jie P0?13’ šiandien yra jau pil- 
“savanoriškai” važiuoja į nai atelstačiusi ir laisva. O

IE« EMUMI TELEHIRE 
TELEEIAPN C Ii R ARI

Kazachstano stepes ir Sibi
ro tundras.
Į Kazachstaną neseniai 

buvo pasiųsta koncertuoti 
grupė lietuvių artistų. Vie
nas jų, V. Kovaliūnas, ko
munistų “Laisvėje” rašo:

“štai tarybiniame ūkyje 
‘Zariečnyj’ mes netikėtai 
sutikome lietuvių . . . kom
jaunuolis Mikulskis iš Kau

lytų Vokietija, kurią “glo
boja” rusai, yra toli atsili
kusi atsistatymo darbe. Ten 
dar pilna griuvėsių. Ten 
žmonės neturi laisvės. Net 
Rytų Berlynas dar neapva
lytas nuo griuvėsių, kuomet 
Vakarų Berlynas pilnai at
statytas. Kokią “istorinę si
tuaciją” čia kaltinti? 

.(Nukeltai 7-ąpsL)
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KAS KUKO NEVEIKIA 

W NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
KAS NAUJO BROOKLYNE

minėjimo, para ližiaus ištiktas—supa*
Mūsų didvyrių Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno 
skridimo per Atlantą 26 
metų sukaktis buvo paminė
ta liepos 18 d. 5 vai. popiet 
prie jiems Lituanicos aikš
tėje pastatyto paminklo.

Iškilmėms vadovavo Pa
minklo Komiteto pirminin
kas J. Šaltis. Po 1 minutės 
tylos Moterų Vienybės pir
mininkė Alena Kulbokienė 
greta Amerikos vėliavos iš
kėlė ir Lietuvos trispalvę 
iki paminklinio stiebo vir
šūnės. Tuo momentu solistė !

raližavo vieną kūno pusę.
Kadangi T. Laučius yra 

viengungis ir todėl nėra 
kam jo prižiūrėti, jis pagul
dytas St. Catherine ligoni-* 
nėj (prie Buchwick Avė-).

Taddy, atjaučiu Tave šiai 
dideliai nelaimei ištikus, 
linkiu ištvermės ir greitai 
pasveikti.
Mirė P. Grabauskas

Petras Grabauskas iš Lie
tuvos atvyko j Shenandoah, 
Pa., ir ten apsigyvenęs kasė 
anglis. Kiek vėliau persikėlė

Lionė Juodytė-Mathews su-P B‘™kb"$ gyvena
giedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus- Invokaciją' su

mas buvo “Laisvės” šalinin
kas įdainuodavo jų chore ir

kalbėjo pranciškonas Pet-ie"'davok Iais™«M ™kl* 
rasBaniūnas. ^et nebuvo komunistiška

Pagrindinę kalbą pasakė

IR BULDOZERIS PADEDA GAISRĄ GESINTI

Ben Lomond. Calif., apylinkėj kilo didelis miško gaisras, sunaikinęs 1000 akru gi

rios, dalis girios buvo didžiulių raudonųjų medžiu. Gaisra gesinti padėjo ir rūkas, 
ugniagesiai stengėsi kovoti prieš ugnies sukūriu susidarymą, labai naudingos gai
srui gesinti buvo ir keliams taisyti mašinos, vadinami buldozeriai.

KAS SKAITO, BASE

TAS DUONOS

WORCESTERIO NAUJIENOS
Daug kam atostogų metas Tom kai Haugbton gatvėje

baigia statyti gražiu? na- 
Kai kurie visuomenės vei- t;o bus šalaviejų kai-

Keju. jau grižo po atostogų mvnMi.
prie savo kasdieninio dar-
bo: J. salaviejus, M. Žemai
taitis, J. Matijošaitis, A- 
šermukšnis ir kt.

Atostogavau ir aš D. ir E. 
Mažeikų vasarnamy prie 
gražaus Sudgin ežero. 
(Spencer, Mass.)- 
Turėjau tolimų svečių 

Mano namus aplankė ke-

Rugsėjo mėnesį Tomkų 
anūkė Klimiūtė išteka už 
Rankelės.

Praeitą savaitę Worceste- 
ry lankėsi iš Bostono Pra
nas Šveikauskas. Tai puikus 
vyras. Buvo užėjęs ir pas 
mane.

Mūsų apylinkėj yra daug 
gražių ir žuvingų ežerų. Ne
seniai mūsų geras bičiulis

li tolimi svečiai: Agi*. Jonas!Petras Bagdis iš vieno tų 
Beilašius iš Chiragos, Jonas ežeru ištraukė aštuonių su 
Stevensonas, Juozas ir Jen- puse svarų ”biasą” 
nie Neriai iš Miami, Fla. Ignas Pigaga, valstijos

davatka. Turėjo plačią pa
žintį ir su įvairių pažiūrų

J°yas Valaitis. Be jo, pįetuviais jr gu j^g surag(ja_ 
Ulbėjo draugijų atstovai: |vo kaIbos.
Danaus-Gireno posto Nr. 11
vadas Jonas Klimavičius ir
Julius Kumpikas, Amerikos 
Legiono lietuvių posto Do
mas Klinga ir Vitolis Buk- 
šnaitis, Moterų V i enybės 
Alena Kulbokienė ir Patra- 
šienė, Lietuvių Tautinės Są
jungos skyriaus pirm. Sta
sys Gudas, Lietuvių Piliečių 
Klubo Steponas karvelis,

Prieš porą savaičių jis buvo paskutinį kartą paste
bėtas kiek išgėręs. Tą dieną 
eidamas į požeminį traukinį laiptuose pavirto ir smar
kiai užgavo galvą. Praeiviai, pamatę jį kruviną gu-

Savickas mirė 1956 m. j 
Prieš mirtį velionė gyve-1 

no pas savo dukterį Juliją
S- Jonės. Be šitos dukters 
dar liko kita duktė Pauline 
Lewis (Diamond, Ohio) ir 
dvi seserys Lietuvoje—Juli-

lintį ant žemės, pašaukė po- ja Černiauskienė ir Ona ža-liciją, kuri apžiūrėjusi ir ne
radusi jokio dokumento,

lynienė.

SLA 38 kp? Jonas Aimonas; "uveje ‘ li«onin«- ,Te” £ 
Lietuvių Siuvėjų unijos 54 te buvo gyvas 2 dieni, bet 
skyriaus P- J. Montvila, Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
skyriaus Bronė Spudienė. 
Paminklo Komiteto adv. 
Steponas Briedis.

Kalbėjo ir svečiai iš kitur 
atvykę: G. Janulaitis iš

YUCAIPA, CALIF.

be sąmonės.
Ligoninė, neži nodama 

kam apie jį pranešti, mirus 
lavoną padėjo į šaldytuvą.
Ten jis išbuvo apie 2 savai- , - v .
ti, kol artimieji draugai, ne- J?ar y118. aPie 50 šeimų.

įvairios naujienos
Mūsų miestukas labai 

greitai auga, ypač lietuvių 
skaičius jame didėja. Da-

Po šio pranešimo unijos KĄ MES TURIME ŽINOTI 
centras paskyrė 3 asmenų: APIE KOMUNIZMĄ 
komisija, kuri turi patikrin- Į m , . ——;
ti skyriaus knygas. Ji nuta-L ‘°ki0 vaido knygą para
rė vėl pakviesti minėta re-‘se bonar? Han'y Over- 
vizorių, kad jis komisijai ,5reet z^omas žurnalistas 
įrodytų savo tvirtinimus :Rcsc°e Drummond pataria 
bet jis atsisakė važiuoti, nes -a perskaitj ti net tokiems 
nenorįs unijai didesnių iš- asmenims, Kaip prezidentas 
laidų daryti (pirmąjį kartą Ęisenhotveris, vieepreziden- 
jam sumokėjo $3,000). i!as Nlx?n> “uvusiam dem°-

Dėl šitokio revizoriaus at- .? r e * *'
sisakymo čia dabar daug denta vl.etal Adlal E' Ste-i.«n.J_ i- ___ lvenson ir panašiem vyrams.

Mūsų bendradarbis A. 11 Jenkins, gyvenantis Hawa-Al 0<WIU11UUSC,

besutikdami Petro, pradėjo
Worcester, Mass., kanadie-,ei,;autis porcijoje b- galų 

’ i gale surado jo lavoną ligo
ninėje.tis Parojus ir chicagietis 

Antanas Zubrys.
Gėlių iškilmių proga at- Palaidotas Sienandoah,

siuntė Moterų Vienybė, kuT S™?118 velionio sesuo.

Paskutiniuoju metu Petro
nėlė ir Dominikas Babiliai 
čia atvyko iš Wisconsin 
valstijos, nusipirko žemės 
sklypą ir pradėjo statyti 
gražius namus- Jie yra ki-:

gatvėse- Ir visi savaip aiški
na tą reikalą.

Unijos Nerys 

AUSTRALIJA

Amerikos Legiono postas Petrai, nelaimingai bai-
Nr. 1, Paminklo Komitetas.! savo gyvenimo kelionę, 
Gėlių aukojo S. Spudienė, ‘lsėkls ram““ lalsv0J D*4®3

, .Plačiai pagarsėjęs savo reeer711? 
lę iš Eržvilko Raseinių ap-Atkaklia kova prieš Jungti- 
skrities- nių Amerikos Valstybių že

mės ūkio nuostatus

juose, atkreipė Lihue skai
tyklos administracijos dėmesį i tą knygą, ir štai visoj 
Amerikoj rengtos skaityklų savaitės proga “Garden Isl- and” laikraštyje birželio 
17 d. pasirodė* tos knygos

us sako, kad tai 
nėra romanas ar kriminali

Mikalauskienė 
Visiems ir už viską nuo

širdžiai dėkojame.
Iškilmėse dalyvavo apie

300 asmenų.
Paminklo Komitetas

Šamo angliakasių žemėje! 
šia proga visi turėtų įsi

dėti į galvą, kad išėjus iš 
namų reikia turėti kokį nors 
dokumentą prie savęs, kuris 
l odytų kas esi ir kam reikia 
pi anešti nelaimės atveju. .

Kazys Žemaitis

Liepos 19 d. Rozalijos mės ūkio nuostatus buvęs 
Janušauskienės sumanymu, Michigam> vištų augintojas 1'^odas ŽMl, ie komuniz. 
lietuviai padare išvyką į Stanley Yankus dabar gyve-
kalnus. Ina Austalijoj. Jis pardavė "X

Gyvename 3,000 pėdų savo ūkį ir išvyko į Austrą

nė apysaka, bet tai yra a-

aukštyje, oras tiek žiemą, 
tiek vasarą beveik vienodas, 
rožės žydi visą laiką.

R. Stashis -

NEWTON OHIO
• •

T. Laučius
’ Taddy Laucius, dirbda

mas dideliame laikrodžių, 
žiedų ir kitokių brangių pa- Mirė 
puošalų sandėly New Yor
ke, parsinešdavo tų papuo- Liepos 11 d. mirė Mari- 
šalų ir juos pardavinėdavo i ja Matulevičiūtė-Savickie- 
beveik už pusę kainos, ku-'nė, gimusi Mariampolėje 
ria jie būdavo parduodami 1885 m-, rugpiūčio 26 d. Ve- 
krautuvėse- šimtai lietuvių lionė į Ameriką atvažiavo 
pasinaudojo T. Lauciaus; 1900 m., apsigyveno Pater- 
patamavimu ir daug sutau- .son, N. J., vėliau ištekėjo už 
pė pirkdami iš jo laikro- į Stanislovo Savicko. Per 33 
džius, žiedus ir kt. [metus Savickai gyveno že-

Praeitą savaitę jis, būda- mės ūkyj netoli Newton 
mas visiškai sveikas, buvo Falls, Ohio. Stanislovas

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant paHūriti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra" 
(spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių Imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškus 
YeDowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Balių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs 
Upė Po žeme; žuvys bė akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa

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

"KELEIVIS”
<98 East Broadvray So. Beetoa 97,

SUDBURY, ONT.< ; . 
Kartoja šališkas žinias

”Tėviškvs Žiburiuose ra
šo Majneris (Jis kasyklų nė
ra nė įmatęs) ir jau nekar
tą kartoja vietos dienraščio 
Sudbury Star šališkas žinias 
apie nikelio pramonės uniją. 
Tas laikraštis jau kiek metų 
remia nikelio turtuolius ir 
visaip kenkia darbininkų 
unijai.

Kovo mėnesį unijos pir
mininku išrinkus kitą asme
nį, minėtas laikraštis kažko
kiais sumetimais jį pradėjo 
remti ir visokių priekabių 
ieškoti prie buvusos unijos 
skyriaus valdybos- Jis pa
skelbė , kad yra išeikvota 
apie 300,000 unijos pinigų. 
Net iš Winnipego buvo pa
kviestas revizorius, kuris vi
ską patikrino ir unijos susi
rinkime padarė pranešimą.

Jis nerado jokių išeikvo
jimų, tik, jo nuomone, esą 
padaryta netikslių išlaidų. 
Pavyzdžiui, nupirkta keli 
laiveliai vaikams po ežerą 
pasivažinėti, išlaikoma po
rą meškų vaikams pažaisti, 
perbrangiai mokėta vasar
namių prižiūrėtojams ir 
sporto mokytojams, x buvęs 
pirmininkas perdaug išlei
dęs kelionėms į konferenci
jas.

Tai mūsų mylimi svečiai, 
jaunystės dienų bičiuliai. 
Buvo kas kalbėti su jais. 
Dėkui jiems už apsilanky
mą.
Patiko lietuvių lokiai

Liepos 4 d. buvo kelių 
tautų šokių vakaras^ Žiūro
vams labiausiai patiko lie
tuvių šokiai. Vietos “The 
Evening Gazette” išspaus
dino šokėjų Violetos Matu
levičiūtės ir Kęstučio Ged- 
minto atvaizdus.
Susirgo V. Mitrikas

Susirgo senas veikėjas 
Vincas Mitrikas — sprogo 
kojos gysla. Gydosi savo 
puošniame vasarnamy.
Mirė du lietuviai

Liepos 27 d- šv. Jono ka
puose palaidotas Antanas 
Marcinkevičius, 67 m., Na
tional kepyklos savininkas, 
Stasio ir Antano Marcinke
vičių tėvas. Mirė staiga šir
dies liga. Paliko liūdinčią 
nemažą šeimą.

Taipgi mirė Kazys Pesys, 
batų taisymo dirbtuvės savi
ninkas. Velionis buvo neve
dęs, neblogai apsišvietęs, 
bet visuomeniniame gyve-

seimelio atstovo tėvas, jaupasveiko.
Aną sekmadienį buvome 

nuvykę pas gimines Juozą 
ir Magdaleną Ja t ke vičius, 
gyvenančius Thompsonvil- 
le, Conn. Ten puikūs tabako 
laukai, nemaža yra ir lietu
vių ūkininkų, gerai įsikūrusių.

Gegužės pabaigoje į Lie
tuvą pasiuntėme siuntinį 
per Julių Swiklą. Šiomis 
dienomis gavau laišką, kad 
siuntinys nuėjo liepos 16. 
Ačiū Swiklams už gerą pa
tarnavimą.

J- Krasinskas

CHICAGO, ILL.

Dr. J. Valaitis kopia 
mokslo laiotau

Ul

• ?č:nsi visame rime nedalyvavo.

Dr- Jonas Valaitis dirba 
Veteranų ligoninėj ir Illin
ois Universitete patologu. 
Šiomis dienomis universite
tas jį pakėlė į asistento pro
fesoriaus laipsnį.

Dr. J. Valaitis dar tebėra 
visai jaunas vyras ir todėl 
neabejotina, kad jis dar 
aukštai pakops savo speci
alybės srityje.

Dr. J- Valaitis yra ir veiklus visuomenininkas, jin

liją, manydamas ten ūkirin- 
ti kaip jam patinka, tenyk- j?” pu
stės valdžius nevaržomas.

ne~j?e’ ir Jugoslavijoj, ir Ukra-
jfe6???* n.es /Inoje, ir Vokietijoje, ir Ven-’ ApeląMrą^miešte dirba yie- ^rijoje, ir tarp 200 milionų 

no^e. ražroieje, gaudama? rusu ar milionų kinie- 
savaitei $36. čių. Ir ten atsitiko, ir dabar

jau yra vėlu įspėti, bet dar 
nėra vėlu laisvajame krašte,KONSULATO IEŠKOMI

priklauso, be kitų organiza- 
-Avsite kad P{‘eno stre‘kas palietė mus cijų. ir LSS 4-ai kuopai. Jo 

i p re ali atsitik- čia ua nemaža v‘cių .atuna
panašiai kalbančių 
Pabaltijo valstybė-

Mykolaitis Stasys, buvęs leite- jei. žinoma, mes supranta- 
nantas 8 pėst. pulke. „ i. _
Naviddenė-Birgelytė Adelė, vy- e

ras Navickas Petras iš Bulako- Autorius patana atsisa-
vo dv„ Rudaminos v.. Seinų aps. kvti koki vakarą nuo kortų
Odinas Pranas. Prano 
gyvenąs Chicagoje.

sūnūs.

dirbtuvių, kuriose dirba ga
na daug ir lietuvių- Tų dar
bininkų uždarbiai yra ge
riausi, kai kurie jų gauna 
per savaitę apie $200. Plie
no liejyklų streikas palietė 
ar bent gresia paliesti ir 
juos.
Gyvename'be pikniku

Šią vasarą gyvename be 
piknikų, nes neleidžiama 
šokti. Vienintelis piknikas

Valaičiai Lietuvoje buvo 
žymūs pedagogai, dabar Ji( 
gyvena Cicero, III.

bar jie

WESTERNPORT, MD. '

Mirė A. Vaitekūnas
Liepos 20 d. mirė Adol

fas Vaitekūnas, palaidotas 
liepos 23 d. Paliko liūdin
čias žmoną ir keturias duk
teris, vieną sūnų Adolfą ir 
seseri Aleksina Kazlauskie-

lošimo ar panašaus malo- buvo liepos 19 d., kurį Mai- nę. Velionis buvo kilęs iŠ
Pieštys Bronius kilęs iš Šiaulių. nuni° ,savo vaikai-
buvęs puskarininkas Lietuvos čių labui ir perskaityti mi-
TV-į.,?.. •* 1 T - nėta knvsra.Pocius Stanislovas. Leono sun.. r»‘ -i • " ‘ x- , j . 
iš Ketūnų k., Sedos v., Mažei-; Reikia manyti, kad to pa- 
kių aps. raginimo daug. amerikiečių

vŽX,Ak.i“^e^ Be?: ^orcesteįr, o JonasIyne daug teisybes sužinos apie
Ramanauskas Antanas, Jono s. komunizmą ir tai bus mū- 
Rjngys Antanas, Kazimiero s. jų bendradarbio A. Jenkins
Šėukauskaitę. Adelė, gyvenusi 
” kž Punsko vai., I.az-.nuopelnas.Mockavos 

šimSS5ST1 kn!" iT»rtu a^.7gy-va- AM. LIETUVIŲ TARYBAI
nęs Kaune. -----------
Šimkeviėius Vladislovas. Jono Kai buvo gauta Žinia,
sūnus, gim. Zapiškyje, išvežtas prezidentas Eisenhow- 
darbams i Vokietija. - -. n . . m
Striupas Charlie, gyvenęs Balti- er Pasirase Pavergtųjų Tau- 
morėje. tų Savaitės paskelbimą,
Valatka, lUpolas ir Vacys^ Amerikos Lietuviu Tarybos
Žemgulienū-Dibulskiene Ona ir
sūnus Stanley žemgulis. v '•* įunte pieziden-
žiogas Konstantinas, Benedikto tui telepiamą.. i Atsakydamas į ią prezi- “-'jlento socialus parjos

Ieškomieji arba juos žinan- Davis W. Rendall atsiuntė 
tieji maloniai prašomi atsiliep- laišką ALT’o pirmininkui 
ti šiuo adresu: Simučiui, kuriame prezi-

OF dento vardu dėkoja jam ir
41 WMtlOKl Street dr- P- ''' itaičiui už t«l«gra- 
New York 24, N. Y. . mą atsiųstą ALT’o vardu.

SlJySt teisių dalt. | PREZIDENTAS DĖKOJA

ronio parke surengė šv. Ka
zimiero parapija.

Šitos parapijos kunigai 
Jonas Bakanas ir Mykolas 
Tamulevičius yra gimę ir

Jutkevičius gimęs ir augęs 
Westfield, Mass- Visi trys 
gražiai kalba lietuviškai.
Baigia griauti namus

Jau baigiami griauti na
mai tame ruože, kuriuo eis 
didysis kelias. Lietuviai, ten 
praradę savo namus, įsigijo 
naujus Vernon Hill apylin
kėje.
Išeina į pensiją

Seni vietos gyventojai 
Petras Gužauskas, Juozas 
Babrauskas netrukus) išeina 
į pensiją. Aleksas Žvaliau
skas, Aleksas Remeika jau 
pensininkai.

Linkuvos parapijos, atva
žiavo Amerikon būdamas 
visai jaunas, ir išgyveno 
Westernport’e 55 metus-

Ilsėkis, mielas brolau, ra
miai Amerkos žemelėj.

A. Kazlauskiene ' 

SU KNYGA I GAMTĄ

Kitos
Antanas ir Benediktas

Antanas Padveiskis, gy
venantis E. St. Louis, I11-, 
atsiuntė $22 ir prašė iš
siųsti jam S. Kairio “Lietu
va budo”, K. Bielinio “Die- 
nojant”, B. Sruogos “Dievų 
miškas” ir M. Katiliškio— 
“Išėjusiems negrįžti-”

“Mat, rašo A. Padveiskis, 
už savaitės atostogos, dvi 
savaitės, tai bus gražaus lai
ko perskaityti.”

Ak, kokia rugiapiūtė bū
tų lietuviškai knygai net va
sarą, jei tokių atostogauto
jų, kaip Antanas Padveis
kis, būtų kiekvienoj lietuvių 
gyvenamoj vietovėj!

Iti

M*
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sąlygomis, kokias ir “sveti-1 
mi kapitalitai” mokėdavo 
ir moka skolininkui užkrau
ti. Buvusią Kauno elektros

KĄ NUVEIKI BALFAS
Biudžetiniai Balfo metai

Gavo premijas dūdele”, “Buvo, buvo kaip
Mm^tenų Taryba p^ky- yjk j ’Starosui \j„0 

re 19»8 metų valstybines režisieriui, ir Bra.
premijas:

Akademikui Tadui Iva
nauskui už veikalą “Lietu- “jje kauniečiai,” “Tę
vos paukščiai” (3 tomai)— jviškėje” ir “10 Dienu Lenki- 
25,000 rublių. Tiek pat Į joje”—15,000 rublių 
mokslininkų kolektyvui už
“Lietuvos TSR fizinę geo
grafiją” (pirmąjį tomą). 
Lietuvos Mokslų Akademi-

stotį savo laiku tvaike dar nesutampa su kalendori 
iš caro laiku užsilikęs Lan-i niais metais. Jie prasideda 
gė, o dabar Kaune HES'liepos 1 ir baigiasi birželio 
tvarko iš Rusijos atsiiųstas 30 d. Mat, vasaros mėne- 
Liukniov, kuris atstovauja siais lengviau visokias 

slauskui, scenaristui, už su-Į maskolių kapitalus ir yra kaitas subalansuoti, apys- 
kūlimą dokumentalinių fil- Kauno HES valdybos virsi-įkaitas sudalyti.

ninkas. .JOrganizacijos reikia
Lietuvių tauta ne tik lsj * J

seno svajojo Nemuno van- Ryškiausias 1958/59 me- 
denis pajungti krašto ūkio tu Balffo veikloje veiksmas 
kėlimui, bet ji ir praktiškai • buvo sėkmingas Balfo de- 

I tą darbą pradėjo vykinti, kintasis seimas, įvykęs 1958 
Tiltas per Nemuną taip Pirmiausiai betgi reikėjo lapkričio 28-28 dd-New- 

arke, N. J. Jis įnešė kiek

Vi» dar nepajėgė 

tilto pastatyti

4,0000.oo DM tremties vai
kučiams, ypač Vargo Mo-

jos nariui - koresponrentui Tilžės ir Panemunės vis dar nusikratyti
Antanui Minkevičiui už vei-įjaftjnfe, medinis, nekartą1 džio, kuris trukdė ūkiui kil- naujovių stipriai[ pakėlė

rem°VtUO^S’ GeJežinis tn-,ti ir užsienių kapitalistams iidealistų,’ Balfo rėmėjų, en- 
<karahenes Luizes var’ pavedė išnaudoti net tokius įuziazmą. Tarp ko kita, sei-

hūn d.u) ?ar° metU su^'iautas ir dalykus, kaip Vilniaus ir Imas buvo gausus atstovais
bliu. Akademikui Francis- %qs dar neatstatytas. Kauno “konkes” Tas didv- sq<u ^inO; /viri

išorinio stab-

Kauno “konkes”. Tas didy-: (99) ir aukomis šalpai (virš 
sis Lietuvos gyvenimo stab-i20 tūkstančių dolerių), 
dys buvo caristinės Rusijos! Ryškiausia šalpos saka— 
daugiau kaip šimtą metų j individualiniai siuntiniai.

Ji numatyta pastatyti per užtrukusi okupacija. Balfas turi keliasdešimt
2 metus prie Jurbarko- Pa-į Vos spėjo Lietuvos žmo- įveikiančių skyrių, tris ap
siūlymas patiektas vyriau- nės pradėti nepriklausomai :Skritis ir per 1,600 aktyvių 

Henrikui Kurauskui už sybei svarstyti. Šita elektrai-'gyventi ir savo valstybę i narių- Kai kur stipriai pasi- 
Juliaus Janonio vaidmenį nė būsianti galingesnė už ^tvarkyti, kaip tuoj buvo reiškusi atskira šalpos inici- 

planuojama ties Birštonu'atyva Lenkijoj esantiems

kui Šivickiui už veikalą 
“Parazitų apibūdinimas”— 
15,000 rublių.

Alfonsui Bieliauskui už 
romaną “Rožės žydi raudo
nai”—15,000 rublių-

Antroji elektrainė 

ant Nemuno

filme ir spektaklyje “Pamy- ši mdenĮ pradėsiančią veik
iau dangaus žydrumą”— 
25,000 rublių.

Kostui Kubilinskui už po
eziją vaikams: “Stovi pasa
kų namelis”, “Su žilvyčio

ti Kauo elektrainę. Ją pas
tačius per Nemuną eis til
tas. o laivai pro Jurbarką 
turės būti nuleidžiami šliu
zais.

KAUNO DAUBOS UŽTVANKA
J. VLKS

Liepos mėn. viduryj už- okupacijos, 
tvenkta pagrindinė Kaune Į Štai išeivių sukul ta “Dro- 
statomos elektrainės—HES bė” audė įvairiausių lūšių 
dauba.

Nemuno kilpą panaudoti lietuviams padėti dar nepa* 
elektros energijai gaminti, vyko koordinuoti Balfo rė- 
Buvo sukulta bndrovė, betlmuose: ji daugumoje tebė- 

to niekas r ‘ * 1 ‘ ~ ‘iš to mėsas neisejo, nes 
pradžioje dideliam kiekiui 
elektros ir pareikalavimo 
nebuvo.

Lietuvos ūkio atstatymu 
tado susirūpino ir visa Lie
tuvos išeivija, nežiūrint kur 
kur ji gyveno. Išeiviai, ypač 
iš Amerikos, pilniais Lietu
vos nepriklausomybės me
tais atsiųsdavo per metus 

30

i*a šalia Balfo.

Balfo aukos ir
Per 12 mėnesių Balfo or

ganizacija turėjo virš 100 
tūkstančių dolerių pajamų 
pinigais ir daugiau kaip 200 
tūkstančių dolerių gėrybė
mis, daugumoje rūbais ir 
Amerikos valdžios dovano
tu maistu.

Metų bėgyje iš šalies ne- 
stambe-

audinius, kul iais ir išlepę į-n- m;i;nnn dnUnnt
Toji elektrainė statoma žmonės galėjo puoštis. Ko- gjuntė pinigais ir kitomis buvo^gaufc^okios^ 

Nemuno kilpoj Pazaislyj. mumstams Lietuvą užėmus, į šoko steii,. ™vojauta jokios
Jau sutvarkytos pagrindinės
daubos užtvenkimo proga
buvo tam istoriniam Lietu- cionalizuota ir tik “Drobės” 
vos ūkio gyvenime įvykiui; vardas Įmonei paliktas, 
skirtas mitingas. Mitinge' Tie lietuviški “buržuazi- 
dalyvavo visi didieji irniai nacionalistai” ir tada

vienas savininkų jvairias; pranX
buvo nužudytas, įmone na-;nės jmones. Araerikoje bu.

vo sudaryta “Rūbo” bend 
rovė, kurios veikimas buvo 
perkeltas Lietuvon. Tuoj 
buvo pradėta ties Taurage

nes auKos pinigais, raiys 
lietuviai, aukodami Balfui, 
dažnai nurodydavo ir kaip 
tas aukas sunaudoti: pavyz
džiui, perduoti mokykloms 
(per $23,000.00), pasiųsti 
siuntinius vaistų ar net iš-stambieji Lietuvos okupaci-uzsienyj gyvenantieji, kaip'užtvenkti sraunu oavasa- k-«....................................... i

jos ramsčiai, kurių tarpe ir ir dabar rūpinosi u- rūpinasi riaig ir ra<j. v‘’ndeningas moketl. gryna^ pinigais sel- 
Antanas Sniečkus, partijos Lietuvos likimu, jos gerovės; H k jJ - ant ^os £iaiTajaT,'-u
pirmasis sekretorius. įkėlimu- Juo labiau, kad iriuPelluKas Jura ir ant J08 hv

Ta proga buvo pasakytame buvo kilę iš šiaudinės
keletas kalbų. Šnektelėjo ir Lietuvos pastogės. “Rūbo” 
A. Sniečkus. buvusios bendrovės visi da-

Kaip yra įprasta pas ko- lyviai buvo iš siuvėjų, tikri 
munistus, jis gerai papešio- pioletarai. Jie susitaupę sa- 
jo “lietuviškus buržuazinius vo uždarbius, skubėjo atsta- 
nacionalistus-” Jiems priki-Jtytai Lietuvos valstybei į 
šo, kad jie nesirūpino Lietu- pagalbą. Ir bendrai, visa 
vos ūkio kėlimu ir dabar jų tada Lietuvos išeivija buvo 
kas pateko užsienin, būk tik didelio džiaugsmo apimta 
tyčiojasi iš Lietuvos ir tar- dėl Lietuvos nepriklauso- 
nauja Amerikos imperialis- mybės atkūrimo ir visi sku
tams. Jiems Kauno HES bėjo, kaip kas išmanė ir ga- 
statyba buvusi tik komunis- Įėjo. padėti Lietuvai kurtis, 
tinė propaganda, o štai ji Tad ir plaukė i Lietuvą au- 
jau yra veik įvykęs faktas, kos pinigais, daiktais, dar- 

A. Sniečkus bereikalin- bu, sumanumu.
gai rūstauja dėl “lietuviškų Jei tais laikais ne visa pa- 
buržuazinių n a cionalistų” vyko, tai ne tiek kalti tuos 
nepasitikėjimo komunistų darbus pradėję vykdyti, 
darbams. Jei kas iš tų “bur- kiek iš praeities Lietuvai su- 
žuazinių nacionalistų” ir sidėjusios nepalankios ap
kalbėjo, kad iš tų šiaudų ne- linkybės-
bus glūdų, tai jie savo pas- Ir Lietuvos elektrifikavi- 
tabomis galėjo tik skatinti mo darbas nebuvo pamirš- 
komunistus pasiimtą darbą tas visais Lietuvos nepri- 
ivykinti, trukdyti jie tikrai klausomybės metais. Jis bu- 
negalėjo. jvo planuojamas, jam buvo

Sniečkus sakė, kad “bur- rimtai ruošiamasi, 
žuazijos laikais nemaža in- Pirmiausia buvo supla- 
teligentijos atstovų kėlė nuota sudaryti visą tinklą 
klausimą apie Nemuno van- vadinamų šiliminių elektros 
dens energijos panaudoji- stočių, tam reikalui panau 

1 mą krašto elektrifikfevi- dojant durpes, o paskui, jas. 
mui“ 'apjungus, statyti ir dideles

Vadinasi idėja visai nė- elektros jėgaines Nemuną ir 
buvo nauja ir net dabartinei kitas upes užtvenkiant ir 
elektrainei statyti buvo pa- jų vandeni panaudojant 
naudoti nepriklausomos Lie-[elektrai gaminti, 
tuvos inžinierių paruošti Sniečkus mini “svetimus” 
planai. kapitalus, kurie būtų Lietu-

A. Sniečkaus kaltinimas, va išnaudoję, jei tokią elek- 
kad “buržuaizjos” laikais trainė prie Kauno būtų statę

kranto pastatyti lino apdir
bimo ir audimo dirbtuves. 
Elektros jėgainė buvo vie
nos vasaros būvyje pastaty
ta. Deja ir čia atsiliepė ca
ristinės Rusijos palikimas- 
Nebuvo kas gerai išmano to
kią elektros jėgainę statyti. 
Naudotasi Vokietijos meis
tru. Šis, sąmoninkai ar ne, 
tvenkinį pastatė ne taip, 
kaip reikia. Jo pagrindai 
nebuvo atremti Į upės kietą 
gruntą—molį, bet statytas 
tvenkinys tiesiai ant žvyro. 
Kai upės vanduo pakilo, 
susidaręs stiprus spaudi
mas parausė tvenkinio pa
lindus ir jis susmuko. Į tą 
laibą buvo įdėta 48,000 li
tų. Panašus atsitikimas bu
vo ir tvenkiant vienoje vie
toje Šešupės vandenis- 

Amerikos lietuviai, sukū
rę Amerikos Lietuvių Ben
drovę, R e k y voj (netoli

Balfas atliko tik tarpininko 
darbus.
Mokyklų šalpa

Didelę Balfo darbų dalį 
užėmė persiuntimas nomi
nuotų aukų, bet nebuvo ap
leistas ir tiesioginis darba: 
parūpinti rūbų, maisto, me
dikamentų ir juos paskirsty
ti reikalingiesiems. Vasario 
16 gimnazijai atsidūrus bė
doje, buvo duota extra 
$1,000.00, be to buvo rūpi
namasi CARE organizaci
joj išgauti ir gauta fizikos- 
-chemijos kabinetams įren
gimai. Saleziečių gimnazi
jai Italijoj paskirta speciali 
8500.00 Balfo auka bei tar
pininkauta gauti iš NCWC 
kiek maisto ir rūbų bei spe
cialią piniginę paramą. 

Ligoniai, vaikai
Ypatingas Balfo dėmesys

Šiaulių) pastatė d i d oką buvo nukreiptas į ligonius 
elektrainę kuri elektrą davė ir vaikus. 1958 m. Kalėdoms 
Šiaulių miestui. ___________ Vokietijoje buvo padalinta

KS"* 7Lrood mg

nieko nebuvo daroma ūkiui 
kelti, yra be jokio pagrindo. 
Paminėsime tik kelis pavyz
džius, kaip Lietuviai iš už
sienių stengėsi padėti Lie-

bu» žuaziniai n a c ionalis- 
tai.” O kaip yra su kapita
lais dabar. Juk be pinigų 
ir Kauno HES nebuvo pas
tatyta- Ir kas tuos pinigus

Saldūs sapnai prasideda su 
laba naktis”. Jei Jūs esata to

li kur nuo mylimųjų, paskam
binkit jiems šį vakarą.

Užmiesčio te
lefonas kainuoja 

taip mažai, o rei
škia taip daug.

tuvai atsistatyti po karo ir davė? Nagi, davė rusų val-i 
davė tokiomis patipo ilgos, alinančios rusųįstybė ir

NEW ENGLAND TELEPHONE ANO TELEGUFI CMMNT

kyklai; suruošta Kalėdų eg
lutės, suteikta vaikams do
vanėlės bei nutarta duoti 
po 5 ar 10 DM Vokietijoje 
esantiems ligoniams tol, 
kol Balfo sąlygos leis. 

siunta
Bene ryškiausias Balfo 

veiklos bruožas 1958/59 m. 
buvo vaistų siuntos. Per 12 
mėnesių vienaip ar kitaip 
buvo stengiamasi tarpinin
kauti ir pasiųsta per 2,000 
individualinių vaistų siunti
nukų, kurių arti 500 buvo 
apmokėta Balfo lėšomis, už 
likusius atsilygino prašyto
jai, dažnai ta proga auko
dami ir Balfui, nes įsitikino, 
kad Balfas tarpininkauja 
veltui ir daug dolerių sutau
po siuntėjui. Vaistų siuntų 
populiarumas a i š kinamas 
ir tuo, kad Balfui pavyko 
gauti didžiausias nuolaidas 
Amerikoje ir Vokietijoje 
vaistus superkant Vaistus 
nesiunčiant per agentūras 
taip pat sutaupoma daug iš
laidų, o muitais gavėjai ne
siskundė, siuntiniai visi, 
mūsų žiniomis, nuėjo. Iš 
2,000 siuntinių tik 5 nepa
siekė adresato. Vaistų pra
šytojams ir užsakytojams 
reiktų pakartotinai vėl pri
minti, kad vaistus siųstų tik 
pagal receptus, o ne kaip 
kokius saldainius. Su recep
tais bus daug sutaupoma ir 
bus išvengta nelaimės. Kai- 
minkų “gydymo” laikai se
niai pasibaigė, dauguma pa
tentuotų vaistų yra labai pa
vojingi. Balfas savo lėšomis 
šalpos tikslu be receptų nie
kam vaistų nesiunčia, ta
čiau kas pažada atlyginti, 
tam Balfas gali nupirkti ir 
išsiųsti vaistus be receptų ir 
tokius, kokių nori užsakyto
jas.

Individualinė šalpa
Dabartiniu metu Balfas 

turi labai sunkų uždavinį: 
gelbėti lietuvį, kur jis be
būtų—Sibire, Lietuvoj, Len
kijoj, Brazilijoj ar kitur. Tą 
lietuvį galime pasiekti tik 
siuntiniais, kurių 1958/59 
metais buvo pasiųsta arti 
4,000 į tolimus ir tolimiau
sius pasaulio užkampius. 
Čia neįskaitomas maisto ir 
rūbų paskirstymas Vokieti
joje likusiems, kurie gyvena 
išsisklaidę mažomis grupė
mis po visą Vakarų Vokie
tijos kraštą.

Supirkimas, pakavimas, 
adresavimas ir pan. yra la
bai didelis darbas, kurį turi 
atlikti tik keli tarnautojai.

Šelpiamųjų būriai
Beveik visus paketus te

ko siųsti per “geležinę už
dangą”. Sibiran nenusiųsta 
daug, nes arba trūko adre
sų, arba daugumas sibiriokų 
jau sugrįžo į Lietuvą, kiti 
atvyko į Lenkiją, tuos rei
kėjo šelpti, grįžusius bet 
niekur neįsikūrusius. Kai 
būdavo gauti receptai ar ži
nia, kad vaistai Sibiro kali
niui reikalingi, Centro Val
dyba niekada prašymo ne
atmetė, o dar stengėsi ir ki
tu kuo padėti. Buvo pasiųs
ta 1,717 įvairių siuntinių 
(ne vaistų) , iš kurių 200 
knygų siuntų. Siuntoms už 
geležinės uždangos išsiųsti 
Balfas išleido per $30,000, 
o su įdėta medžiaga ši suma 
pašoka iki $80,000.00

iministracija

Balfo centre visokių dar
bų gana daug, bet stengia-

AR BATAI NUPLY8?

šitie du jauni vyrai. Jack Hink ir Diek Beiley, apsia
vę naujais batais, studijuoja Amerikos žemėlapį. Mat, 
jie iš Miami, Fla., pėsti keliaus į San Jose, Calif., kur 
jie nori mokytis.

masi juos atlikti ko pigiau
sia, ir todėl visokių admini
stracijos išlaidų (algų, pa
talpų išlaikymas, raštinės iš
laidos ir t. t.) tepadaryta 
$13,520 ir Miuncheno sky
riuje (Vokietijoj)—$8,336. 

Žvilgsnis ateitin

Balfas negali jokių šalpos 
darbų atlikti be skyrių na
rių talkos. Faktinai beveik 
visas aukas (išskiriant mai
stą ir dalį tūbų) surinko ar

Prakalbomis dalykų nepato
bulinsi, nenušviesi, geriau 
Uždegt kad ir mažą žvakutę 
negu tik barti tamsą.

Kun. L. Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas

KAS IŠVYKO I LIETUVĄ

Jau praeitame numery 
rašėme, kad į Lietuvą išvy
ko komunistų organizuota 
ekskursija. Iš New Yorko ji

__  „ ___ «x išskrido liepos 23 d. Jos iš-
patys suaukojo Balfo rėmė-j Mėti buvo atvykęs ir Lau- 
jai..Jų eilės retėja—pavarg-Įrynas Kapočius, kuris dirba
sta, išmiršta; tačiau vargas, 
kaip juodas slibinas užnikęs 
mūsų tautiečius nei pavarg
sta, nei numii-šta. Jis sako ja 
ir lapoja, kaip piktžolė prie

vcuvu. nuivi jdizi v IV
ną šaką, kita, žiūrėk, 
atauga.

Ateičiai vėl reikia prašyti 
suderintai šelpti Lenkijos 
lietuvius, To pasigesta per 
visus metus.
Balfo apyskaitų paslaptys

Sovietų Sąjungos atstovy
bėje..

Komunistų “Laisvė” pa
skelbė tos ekskusijos sąsta
tą. štai jis:
K a trina Petrikienė- BrOOk- 
lyn, N. Y.
Dr. Algirdas Margeris, Chi
cago, III.
Dr. Jonas Stanislovaitis su 
žmona Kristina iš Waterbu- 
ry, Conn.
Rojus Mizara, Jackson 
Heights, N. Y.

Visu smulkmenų Balfo Stensler’ Uvingst
šaipos- darbe neįmanoma iš- i Jokubka, Chi
skaičiuoti, ant jaučio skuros eap.o jn
^i't^ -Tr‘aU Bialf“ K- Mažukna, Kttsburgh

Pennsylvania.ra ir negali būti. Apyskaitos 
sudarytos ir išsiuntinėtos vi
siems direktoriams, snau-j • j-- . . . . jLVttCU^ VJOOJdai, radijui ir visiems sky- tj.-ii nj y 
riams. Balfo Centre galima A m’e f, • Juškevičienė, 
ganu ir visas smulkmenas, iWoodhaven, N. Y.
.odei bendram salpos dar- David Malis - Matusevičius, 
bu, nepadeda tie, kūne pla- j,ew York N y

38 2u1-J-me-‘a Kapo'" Merkis, Philadel- 
jtannejimus ar skleidžia se- pa ’
2l;wL.?ei-kyl,a .nuomonil! Antanas* Metelionis, SL Pe-
Skirtumų, J,e lyginam, or-fereb n
ganizacijos rėmuose, galu-iStanisįovas Ponkmiska^VIJĘ'1“'1/ PaČiai la™0^ nkaUSkaS'

V k a /r-yran.ea,S'l’oaas Smalenskas, Balti- kūmų, visad reikia rašyti ne v-ioi-p ąjh

' S105dG, ardį ^“lina Janonienė, Bing-
—lOo Grand St., Brooklyn i-amton N y 
11, N. Y. Kritikuoti lengva, i Tni:;Q ,patarimus duoti irgi „eSuč ^L pa ’

Grigas- Chka«°’

bSs^TuKot^ “““S- 'Vi
daus, oi'abai daug. |2ntM^* Lipčius, Eddyst-

Reikia vėl šaukti, žadin- one, Pa.
ti dosnią lietuvio širdį ir Nellie Dockienė, Chicago, 
1959/60 metams duoti Bal- Illinois, 
fo šalpos darbams dolerį,

Julius Krasnick&s, Clevel- 
ind, Ohio.

Ponas Gasiūnas, Richmond

penkinę. \ ėl reikia prašyti 
Balfo skyrių valdybas: susi
mildami, nepavarkite!

Organizacijos taip pat didžioji “načalstva”. Ae 
turėtų reužmiršti, kad Bal-|ro^f°Jne “Amerikos lietuvii 
fas yra bendras visų reikalas,sveikinimus ir linkėjimu: 
ir jo darbams skirti ne vien rerdavė K. Petrikienė, K

Liepos 26 d. šitie kelei
viai į Lietuvą atskrido į Vil
nių, kur juos pasitiko |iati

žodinį dėmesį, rezoliuciją, 
bet ir konkrečią paramą. 
Liūdna, kai paskaitai gar
sius suvažiavimus, kur vien 
valgis kaštavęs virš $10 as
meniui, kur buvo diskutuo
jamas Balfas (ir dažnai ba
ramas), bet niekas su kepu
re neparinko skatiko šaipau

Stanislovaitienė, J. Jokub
ka, dr. A. Margeris. Įspū
dingą kalbą pasakė rašyto
jas Rojus Mizara”, rapor
tuoja “Laisvė.” f

Jei tavo tfravzMS ar kaimv 
nas neskaito "Keleivio’’, naro 
<tnk «Wražyti. 
tams ttk U.
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208 mil i o na i

5. Bendros pastabos apie 
sovietinj komunizmą

Išeivių siuntiniai į šalis 
už geležinės uždangos mus, 
mažamokslius ekonomikos 
srity, be kitų turimų žinių, 
papildomai ir galutinai įti
kino, kad per 40 metų sovie
tinis komunizmas neišgali 
apiūpinti 208 milionus žmo
nių pakankamu kiekiu mai
sto, butų, drabužių ir kitų 
būtinu pragyvenimui reik
menų. čia mes esam patyrę, 
kad kolchozninkai gyvena 
dažnai kaip baudžiauninkai 
ir nė kiek negeriau, kaip ca
rų laikais Rusijos gilumoj 
vargingi valstiečiai.

Sovietinė p r o p a ganda 
nuolat skelbia: 1) kad pas 
juos nebėra kapitalistų, ku
rie buvo masių skurdo prie
žastimi; 2) kad kiekvieną 
penkmeti planingai visose 
ūkio srityse vis daromi di
džiuliai gerovės laimėjimai; 
3) kad “proletariato dikta-

_________ tūros” valdžia nenuilstamai
—Kas bus, Maiki, kad gyvos, tai Įdėtos Į tešlą įr;lūPinasi visll dirbančiųjų

taip karšta? Nėra kur žmo
gui pasidėti!

—O pas Zacirką nenueini 
atsivėdinti?

—Šiur, kad nueinu. Bet ir 
pas jj negeriau. Ale jis ir 
nekėrina. Sako, reikia prie 
karščio pratintis, ba pekloj 
bus dar karščiau. Nu, tai ką 
tu jam padalysi? Sėdi sau 
ant bačkutės alaus ir krečia 
juokus, čiudnas žmogus tas

J. UGDŽIUS 

(Tęsinys)

kuil naujas pramonės šakas, 
tobulinti senas, ieškoti rin
kos prekių pardavimui ir 
rungtyniauti vienas su kitu- 
Dėl to kildavo kartais karai 
tarp valstybių ir kolonijų 
grobimas, kaip šaltinis ža-

mas komunistu socializmas liavų £am-vbai ir kaiP rin" mas Komunistų socializmas k prekėms pardUoti.
yra esminiai skirtingas nuo X 1 j •<__ _ i Susidanus didesniam pre-e“1”" K ka?iteliStei

,.K-Markso ^vadomis to- apsjmoka> paHkdavo darbi- 
kia ūkiška santvai ka, kaip, njnkus įe ‘uždarbio. Įvyk- 
pavyzdžiui, sovietinis ko- davo depresijos platesniu 
munizmas, kuii nesugeba masįU> o kartais ir industri- 
gamybimų jėgų išvystyti, ijog krizė. Atleidimą iš dar- 
pasireiskia ūkio raidoj, kaip po neretaj matom ir
stabdis. Ji turi kiteti ar šiaig laiKaig
žlugti, kaip nutolęs nuo tik
rovės bei žmogaus prigim- Būna ir taip, kad tam tik
ties, kaip fanatiško *vykdy- l’os.-P.ra5n?nes,sakos P?onn» 
mo padarinys- Sovietinis “avininkai sudaro s«un8«
komunizmas yra išsigimusi !!*’ tap® *-
(patologinė) valdžios ū-.M prekių gammtojats, pa- 
ūkio suliedinimo sar,tva.-'ke‘“ auksta* preklų ka nas 
ka, paremta melu ir teroru, idiaFsn,as pastpelny-
nurertinanti tiek asmenii mu* *r ,tu°.b.u*įu >®naudoJa 
tiek tautas. Sovietų Sųjun- ne :k dmbmmku, bet u- vi-
gos ir jos satelitų (Kinijos, ^^“ti pirmu po- 
Lenkijos ir kitų) turima mi--._ . ~ . ..P . . P
litarinė ir ideologiniai pro-zl“7 maza"
pagandinę jėga (trečdalis Pitallzmo bluoza> tureJ° dl‘

dėlių pasėkų: per keliasde-

laikomos šiltai, jos augs iri?erov®’ ka^ Sovietų. Są- 
dauginsis. Ir augdamos jos ' a??? negali būti,
kels tešlų. O jeigu Zacirkos aes yalstybe ir ūkis yra tvar- 
'tešla nepakilo, tai gali būti kor™,. Pa«al komunizmo 
dvi priežastys: arba jis lai- m°Kshninkų nurodymus- 
kė ją šaltoj vietoj, arba jo Bet Sovietijos gyventojų 
mielės buvo jau nebegyvos- materialiniai nepritekliai ir 

—O iš kur tu tą viską ži-, pasinis badas yra nenugin- 
nai? Juk tu re bekeris. [rijamas dalykas. Tat iš kur 

—Tėve, apie mieles aš ži- Įas jų skurdas, jei niekas 
daugiau negu “beke- neišnaudoja? 
nes mielių prigimti Amerikos vidutinis

nau
ris,”

_ _____ _ _________ * darbininkas už savn nidnr-
7az»irtsi ’ Kai in nati nnhp-'“Jums remiu uiuniMUj t L u- —--------- ---------—*Zacnka. Kai jo pati paoe - J bį pajėgia nusipirkti jo_

—Tai sakai, jos auga ir'ki,» eilių prie krautuvių ke- 
leriopai daugiau produktų

go su bartenderių, tai dabar 
jis pasidarė daug linksmes
nis. Žinai, pereitą savaitę 
buvo jo imenynos, tai norė
jo prikepti krajavų pyragų 
ir iškelti balių.

visos žmonijos) liudija apie ,- nakeitė nrekiu
agresyvų diktatūrinio ko. metų pakeitė prekių
munizmo bloką, kaip patį f^ybos buoą suskaldė 
didžiausi, ir reikšmingiau'!b?nnd™o,?en« » kaP,ta>° “•
si, jvykj žmonijos istorijoj.: v(nįnk«1 lr, be.turcl1 darbl’ 

- 7- - i . ninku sluoksnius, suardė fe-
Sovietinis k o munizmas,Oaa.Iinę (baudžiavinę) an-

yra nauja mums pažįstamo |tvarką> iškėlė naujų 
kapitalizmo formą, nors ko- nkj pajRjavos politikoje, 
mumstai prisiekdinėja pnesTatiau> pa]aipsniui įsitvrti- 
K. Markso paveikslą, kad nant demokratybei, vaisty
tai esąs socializmas. Trach- vyriausybės noroms ne- 
cimai^ istorinių apraiškų pa- norom5 turėjo šiek tiek var- 
vadinimai, nora jie neatitik- [žyti darbdavių laisvę atžvil- 
tų tiesą, t y. būtų klaidingi, „ darbininkų- Prasidėjo 
tun jėgos mus tam tikra lm- }ėtai vykstą, bet pastovūs 
kme nuteikti- Pavyzd2131,1 darbininkijos laimėjimai, 
žodis socializmas kai oa dar- Išrvškėjus darbdavių ir 
bininkijai apie kaz ką gero, darbininkų crprnvpg, (intnrn- 
šviesaus, kas turi būti ku- gų) priešingybei,’ ėmė *a‘iškė- 
nama bekovojant pnes ne- ka(j tos viena antrai prie- 
geroves. Žodis kapitalizmas šingos klasės yra gyvybiniai 
sukelia mumyse neapykantą furjštog, nes vjena be antros 
turtuoliams, kaip skriaudė- koj kas dap negali gyventi

dauginasi kaip bulves? . . . . . _. .
—Daug sparčiau, tėve, :bcl Prekni'. katp dąrbiran-

v,TaST Sudep vbo r “TsorieK f™- > būįu komunistai į<no ~
—Ar jis moka ir pyragus prigimties kūnelių kurių R9 ?.monas. inteufentu bf darbda?'i« Pa

kepti’ iplika akimi negalima ižiū- :as z!au"a“ ..B??udoJam!’'kanitaUzma »o nriedanoa g0S lr kartu
Kepu‘ _. . Vipnni kaiP kaPltallstineJ Amen-!KaPll«ylzm3 po pneaan^a augo darbininkijos teises.

Norėjo patrajyt, vaike,, - J' P J k°je išvadą turėtų da_ soc^hzmo. Kooperacijos pagrindu jsi-
ale pasirodė, kad bekens iš,mielių plytelėj, kulią gan-; A J{n{.

v^b^-^u ma nusipirkti krautuvėj už iytl Kiekvienas, tiek eilinis,jo nekoks. Nežino kaip tešlą kelis centus, būna keliolika ^ek Partijos vadovybėjeiškelti.
—Tėvas galėtum jam pa .

sakyt, kad reikia mielių J1® ^j plytelėj miega- Bet 
jjei tik duosi jiems tinkamų

—Bet jam ir mieles nieko3|yCT. au8t‘ ,r daaSi"t^nio komunizmo pranašumą
nemačina. Buvo įdėjęs, ale '^rfabedmX?nUP iir apie Amerikos kapitali’
nekyla, ir dac oi. ;prada dauginats 1]n<) Jie

—Gal jo mielės buvo ne-i^ —O kas yia sąlygos, Mat- n? Rusijos imperializmu.P
fy'"<Nu o kaip mielės gali! ‘-Mielėms reikalingos1.. Didi j.r PaslaP.t'nga tikė-

-Nu, o kaip mieles gali, £e Jlmo galla. Pnesmgai tikro-

kūrusios prekybos bei pra- 
Čia pora žodžių apie ka- monės Įmonės, nors būda-

Snri tokiu kūndiu Visfes^ komunfetas. JAV mi- pitalizmą. Jo esminis pag- mos silpnos, patikrino dės-
milionų tokių kūnelių. V įsi , ,_ ____ rindas vr» kanitalas imi ;licnieriai lankydamiesi pas 

Chruščiovą tik šypsosi, ka
da tas kalba apie diktatūri-

būti gyvos?

rindas yra kapitalas, loji nįo teisingumą, kad ūkis ga- 
turto dalis, kurią sudaro k būti socializuotas ir gy- 

priemonės, pavyz- vuoii be kapitalisto. Antra, 
džiui, Įrankiai mašinos, i- darbininkų atstovų teisės 
rengimai, fabrikai, žaliavos, imo: ėS veikloje (biznyje) 
prekės, pinigai įmonės kū- vystosi ta linkme, kad ilgai- 
rimui ir gamybos apyvartai. r.iui gali jos tapti maž daug 
Gauti kuo daugiau pelno lygiomis darbdavių teisėms, 
bei sudaryti sau gerov ę iš čįa pasireiškia pradžia ke- 
svetimo darbo yra kapitali- ]įo, kuris taip pat veda Į

IEŠKOJO AUKSO — RADO KAUKOLES

šitie turtą ieškotojai vandenyno dugne sugrįžo į Mi- 

ami, Fla., tik su karo laivą aprūdijusiais inkarais, pa

tranką sviediniais, o tarp sudužusią laivą (ją Floridos 

pakraščiais yra gana daug) jie rado ir žmonių kaulą, 

bet nuskridusiu turtą jie neparsivežė.

Pavergtąją Tautą Savaitė
Ryšius su JAV kongreso 

priimta rezoliucija ir prezi
dento Eisenhowerio š. m. 
liepos 17 d. proklamacija, 
skelbiančia Pavergt ųjų 
Tautų Savaitę, einąs JAV 
valstybės sekšretoriaus pa
reigas Douglas Dillon liepos 
21 d. 3:30 popiet priėmė 
Pavergtųjų Europos Tautų 
seimo delegaciją, kurią su
darė Stefan K o r b onski 
(Lenkija), Josef Koevage 
(Vengrija), Vaclovas Si
dzikauskas (Lietuva) ir 
Pavergtųjų Europos Tautų 

i (PET) gen. sekretorius Bru
tus Coste (Rumunija)- Vy
riausybės vardu pasveikinęs 
delegaciją, Dillon pareiškė,
Trozl nau xx A _nxxi^:x ix\.ua> UlUVd II

i <- * o v • • įves duomenims ii* m*otn is ; svetimo ohido yis
-Šviežios mielės, tėve>fvadoms, komunistai tiki ir[utinio ūkio (biznio) tikslas krašto ūkio socializaciją.

visada būna gyvos. i;»„U"X,?nėXaS 5ve i‘ikin«ja: D kad So-dr v.ari,kIis; * Yra siūloma dar kitokių
bendruomenės sudė- 
•ienodinimui, jos ge- 

pakėlimui, ir žmogaus 
,eilės apaugojimui; 

niekur patirtimi pa-
f~la nrinildvs virtu ^vii.uii^ihu vadų apreiški- !da 18 ir šimtmečiais dėl grįstas, rimtas galvojimas

ale niekur nemačiau, vi,.? mas yra šventas, nerinčvti- išradimo masinei nedaro išvados: pavesti val-
.vę, uztrosKins Iš-mas 

ras
yra šventas, neginčyti-1111381 .111! 
dalykas, kuris turi išsi-

piau, 
kad mielės krutėtų.O ar'tėvas matei kurJvers duris ir langus ir paga-
kad bulvė krutėtų? liau nukels namo stogą

išradimo
gamybai, pradėjo stybės valdžiai pasiimti ka- 

pildyti, *2) kad teroras n-lkurtis vis didesnės industri- pitalo savininko, darbdavio
, . milionų žmonių išžudymas j08 imonės- jir duondavio teises ir parei-

—Maiki, as e.-u gn dėjęs išmarinimas lėta mirtimi Tada susidarė samdinių, gas. Nes sujungus politini—Bulvė, Maiki, irgi ne
kinta-

—O vis dėlto 
ve. Pasodink ją 
laistyk, • ir matysi
greit pradės dygti ir augti.!
Ir iš jos vienos pasidarys vi- tarakonas, 
sa krūva bulvių. Tai ką sa
kysi: ar ji gyva?

—Kai tu šneki, tai atro
do, kad gyva.

—O kas yra gyvas, tėve, 
tas gali ir numirti. Paimk tą 
pačią bulvę, išdžiovink, ir 
tada pasodink- Matysi, ar ji 
augs?

—Šiur, kad neaugs.
—O kodėl neaugs? To

dėl, kad ji bus jau nebegy
va, tėve.

—Bet bulvė, Maiki, nėra 
mielės.

—Bet tas pats būna ir su 
mielėm, tėve. Jeigu jos bus

GERIAUSIA DOVANA

[valstybių atstovai padėjo 
vainiką ant mirusiojo vals
tybės sekretoriaus John Fo- 
ter Dulles kapo. Vainiką de
dant, grojo kariškas trimi
tas ir pagarbiai nusilenkė 
devynių valstybių, jų tarpe 
dr Lietuvos, vėliavos. Cere
monija buvo filmuojama.

Tą pačią liepos 22 d. 3:30 
popiet senatoriaus Paul 
Ikmglas patalpose vyko iš
kilmingas aktas, dalyvau
jant senatoriams P. Doug
las, ir J- Javits. PET gene
ralinio komiteto nariai, 
!drauge su Pavergtųjų Val- 
Įstybių Bičiulių Amerikiečių 
•ir Centro ir Rytų Europos 
I Kilmės Amerikiečių Sam-

Amerikos vyriausybė, ku
rios vardu jis kalba, rėmė ir 
rems pavergtųjų tautų pas- 

j tangas atstatyti savo val- 
istybių nepriklausomybę ir 
laisvę ir kad Amerikos vy
riausybė nepripažins dabar
tinio status quo Europoje. 
Dillon Įteikė delegacijai 
prezidento E i s enhovverio 
proklamacijos fotokopiją, 
ant kurios yra ir jo, kaip ei
nančio valstybės sekreto
riaus pareigas, parašas.

PET seimo delegacija pa
dėkojo JAV vyriausybei už 
jos prielankų nusistatymą 
pavergtųjų valstybių atžvil
giu ir prašė Dilloną perduo
ti prezidentui Eisenhovve- 
riui didžiausią PET padėką 
už jo proklamaciją, skel
biančią trečiąją liepos mė
nesio savaitę Pavergtųjų 
Valstybių Savaite. Delega
cija taip pat pateikė savo 
samprotavimus dėl politinės 
akcijos, kuri turėtų vesti Į 
proklamacijoj p a r e i kštų 
principų Įgyvendinimą. Po 
vizito pas Dilloną PET de
legacija turėjo ten pat pasi
kalbėjimą su spauda.

Liepos 22 d. 10 vai- ryto 
Arlingtono kapinėse visų 

[devynių Sovietų pavergtųjų
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isenatoriams už rezoliuciją, 
'skelbiančią Pavergtųjų Eu- 
'ropos Tautų Savaitę, ir itei- 
|kė jiems iškilmingus adre- 
įsus. Kalbas pasakė senato- 
jriai Douglas ir Javits, PET 
i pirmininkas K o r b o nski, 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Sambūrio 
vardu Haličin ir Pavergtųjų 
Europos Valstybių Bičiulių 
Amerikiečių Draugijos pir
mininkas Christopher Em- 
met. Ta proga senatorius 
Douglas atsakė Į Sovietų 
priekaištus dėl kongreso 
žygio iššūkiu Kremliui leisti 
pavergtose valstybėse lais
vus rinkimus tarptautinėje 
priežiūroje. Šio akto proga 
pasakytos kalbos bus ii ašy- 
dintos Į Congressiona! Rec- 
ords. Toks pat iškilmingas 
adreas buvo įteiktas ir at
stovų rūmų daugumos va
idui John McCormack. 
[Abiejuose aktuose dalyvavo 
i ir ALT informacijos centro 
direktorė M- Kižytė.

Liepos 23 d.ryte I ET sei- 
jmo delegaciją priėmė AFL 
-CIO prezidentas George 

j Meany ir Įteikė Amerikos 
[darbininkų o r g anizaci jos 
proklamaciją ryšium su Pa
vergtųjų Europos Valstybių 
Savaite.
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'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems setams

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima 
užsisakyti. Nora viskas pabrango, ypač popierius ir pak
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame ji užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centu.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus Įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

į So. Boston 27, Man.

panaikina gyvento- 
skleidė plati galimybė iš-jų saviveiklą bei laisvę ir 
naudoti samdinius, mokant .lemia neišbrendamą vargą, 

lių iškentėti Amerikos* uzka- jiems tiek, kad vos vos ga- Sovietų Sąjungos darbai 
lėtų gyvybę palaikyti, ir'per 40 metų patvirtina šios 
imant sau iš jų darbo gali-į išvados teisingumą. 208 mi
mai didesnę nauda. lionai gyventojų ten kenčia

Kapitalistai tapo revar- iki ;io1 pragyvenimui reika- 
žomos laisvės šalininkais Hngiausių daiktų nepritek- 
ūkiškoj (ekonominėj) veik-ibM-
loję. Jie gynė nepriklauso-j (Bus daugiau)
mybę veikti įmonėje savo!------------------------------
nuožiūra. Valstybės vald-’ 40SĮJ ATSTOVO ANGU- 
žios pagalbos jie šaukėsi JOJ NAUJAS ADRESAS 
tik tramdymui neklusniu
darbininkų, kurie pasiiyž- Dabar jis yra toks: J.

[lenkti kapitalistinę Amen-kams — darbdaviams 
ką, 3) kad dar didesnių au
kų reikės sudėti ir nepritek
lių iškentėti Amerikos uzka- 
iriavimui, nes Sovietų Sąjun-

Jei galvojate apie dova-Jga yra visapasaulinės komu
ną savo pažĮstamamam ar nizmo revoliucijos atrama, 
draugui, tai atsiminkite, Nuolat prasiveržiantys 
kad geriausia dovana bus nusiskudimai iš anapus ge- 
šios knygos: ležinės uždangos įtikinamai

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
$6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Banį no 27. Mass

kalba, kad kapitalistiniu 
būdu tvarkomas ūkis yra 
kur kas našesnis ir mažiau 
išnaudojantis d i r bančius, 
kaip valstybės plotu supla
nuotas visa apimąs (totali
tarinis) ūkis, nora jj komu
nistai ir vadintų socializmu. 
Teroro priemonėmis vykdo-

pasuyž- uabar jis yra
davo streikuoti. Pelno troš- Ve ne k ūn a s, 1 Rockwell 
k i mas ir veiklos laisvė ža- Cress, Obriston, Bellshill, 
dino kapitalistų iniciatyvą Lanarkabire. Scotland.
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SOFUA ČIURLIONIENĖ

MERGIŠIUS
Visi sodžiaus vaikiai, tėvonaičiai ir bernai, jau nuo 

pavasario danti griežė ant Apolinaro. O nemažas buvo 
Lezgių sodžius: dvidešimt kiemų, gyvenimai dideli, visi 
po pustrečio valako. Ūkininkai turtingi ir išmintingi, o 
jaunimo prisiauginę gražaus kaip meldo. Sustos būdavo 
lezgiškiai bažyčioj: seniai kaip ąžuolai plačiašakiai, gal
vos baltos kaip Obelės., ant kaktos plaukai vartikšliais 
nukirpti, o jaunieji—vaikis i vaiki lyg tos pušys išbėginės. 
Mergaitės—kuklios, apvalios, raudonskruostės, išmin
tingų motinų gražiai auklėjamos—verpėjos, audėjos pa
šlovintos, lig trečios parapijos garsėjo. Tai argi nuostabu, 
kad visi lezgiškiai išdidžiai nešėsi ir su papieviškiais nei 
seni, nei jauni nesidėjo. Nes kas buvo papieviskiai? Nors 
žemės ir nemažai užsėdę,—skurdžiai su lezgiškiais paly
ginus ir tiek. O dėlko-? O d eito. kad provininkai buvo 
įsiutę ir per tatai nusigyvenę bjauriai. O landūs, o kliau
čių iešką, o rėksniai—mušeikos . . . Nenuostabu, ne, kad 
lezgiškiai seniai drausdavo jauniesiems su papieviškiais 
draugauti.

0 vis dėlto Papievio Apolinaras, Gugalo antrasis, 
mokėjo į Lezgius Įsisukti. Jau iš pat pradžių tūlam tai 
nepatiko, bet negi šoksi piestu prieš žmogų, kuris dar 
niekur nieko. Jis ir buvo ūkininkaitis, tik labai nusigy
venusio tėvo, o jų buvo šeši ar septyni vaikai. Kai tėvas 
kas rudeni pusę derliaus su visokiais savo liudytojais 
pro gerklę praleisdavo, tai jau visa šeimyna danti i sie
ną kabink! . .

Iš to priekaištai, barniai, iš tokios pastogės tik ir 
bėk, tai kur nesidžiaugs Apolinaras prie lezgiškiu prisi
plakęs: kitoks pavalgyms—kitokia ir linksmybė.

0 prasidėjo taip: sėdėjo jis vieną sekmadienio pa
vakarę ant ežios, kur sodžių rėžiai susieina, ir pūtė savo 
klarnetą. Laurininkaus Petris ėjo pro šalį. Petris, kad ir 

nuu savųjų aisoKęs nuvo: jam galva viso- 
kių pramonių pilna. Jam by tik naujiena,—išgirdo tą 
klarnetą, pasiklausė, pasiklausė—gražu! Sako, —“ei-; 
nam pas mus i vakarušką” ir parsivedė. Vyrams Apoli
naras išsyk nepatiko, kad ir augaluotas, petingas, bet 
toks šmaikštus, drąsus, visiems užkerta, už akių lenda. 
—- ‘Ko čia tas svetimas?” girdėti buvo jau pirmą vakarą 
vieną kitą vynskį burbtelėjus. Atrodė, kad ir mergaitėms į 
turėtų nepatikti: toks smailanosis, užgriuvusiom akim ir 
dar rauplėtas. Bet supaisyk tu jas * Visos tik akimis pa
skui vedžioja, mat,—kitoks ... Jam by koki nieką pasa
kius, -juokais plyšta, o kai jis ėmė tą savo birbynę pūs
ti, net išsižiojo, kita ir dūsauti užtraukė. O paskui—prie 
kitos prisėdo, kurią šokti vedė, ta lyg liepsna tviskėjo— 
kaito, ir ko, rodos, toks plikša, smailanosis. Supaisysi 
tu jas. Nuo to vakaro prasidėjo. Į bažnyčią einant ar iš 
bažnyčios grįžtant, merginų gretinas,—visoms turi ką pa- 
salįyti. Ir nesuprasi iš šalies matydamas, ar katra jam itin 
pĮKipa, ar jam by tik parodoj būti. Tik, greta kurios jis 
eina, ta tuoj atkiliau atrodo, šauniau žengia, akys jai 
žvilga, ir lūpas ji trūkčioja. Ar jis kerus kokius žinojo, 
ar ką? Į vakaruškas tai jau ji prisispyrusios vadindavo. 
0 taip jau buvo įsimaniusios gudriai visos sykiu rėkti:

—Ateik, Apolinarai, ateik, papusi klarnetą, padai
nuosime . . . —Kad ir nesuvaikysi, ar kuri jį sau kviečia, 
ar bliauna kaip ožkos vieną kitą pagal. Teisybę pasakius, 
gražiai jis traukė. Balsas toks švelnus, lyg moteriškas,— 
smegte smego į širdį, lyg koks sidabrinis varpas. Ir vis 
jis prie jų: vienai žodi, kitai žodi, o jos, ko beklausi, 
kaip tos žąsys lutės: ga-ga-ga, ga-ga-ga. ga-ga-ga . . .

—Ar jūs neturite gero vytinio tam mergišiui?—pa
sakė sykį senis Aukščionis,—kaip jūs ir padorėjatės, kad 
ta svetima birbynė jūsų merges kikintų—šokdytų.

ŠUO SUĖDĖ DVI KNYGAS

PaTrkia Vaughn, 8 metu amžiaus, iš Akron, Ohio, buvo 
didelėj bėdoj. Jos mylimas šuo -suėdė dvi knygas. ku
rias ji buvo paėmusi iš skaityklos. Skaitykla iš jos už 
knygas reikalavo $6.50. tėvas atsisakė duoti ir liepė 
jai pačiai tuos pinigus užsidirbtu Ji užsidirbo grindis 
valydama, žolę pjaudama $5, bet ją neužteko. Todėl ji 
sugalvojo kreiptis i Ohio kongresmoną Ayers prašyda
ma pagalbos. Kongresmonas surado VVashingtone tas 
knygas ir pasiuntė skaityklai. Mergytė džiaugiasi ir 
ant šuniuko nebepyksta.

VAKARO GIESMĖ
Jau pakalnėn saulė nusirito .. .
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės — 
Sveikas, slenksti poilsio pelnyto, 
Sveikos, sveikos liepsnos vakarinės!
Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta . 
I lizdus vėlyvos kregždės skrenda —
Ir širdis jau ryto pasiilgsta,
Kibirkšties stebuklo pasigenda . •.
Kaip altorių smilkalu aptraukta 
Kloja žemė savo tamsų plotą —
Daug ko alkstant dieną nesulaukta, 
Daug ko vargstant prarasta, nustota . .
Ten, kur slinko gelsvos, rausvos burės, 
Lieka aukso vien siaurutė juosta — 
Atsivers nakties žvaigždėtos durys, 
Greit, laiveli, rasi tylų uostą ♦ . .

Jurgi* Baltrušaiti*

VANDA SRUOGIENE

rankas paimti” ir tą neda 
ilios laiką tolimesnėnis isto
rijos studijoms panai. aoti. 
-Ji įstojo į Bonnos universi
tetą ir čia 1948 m- g«»vo is- 
itorijos daktaro laiptnĮ.

Atvykusi į Ameriką »r. 
jVanda Chicagoje buvo šla
vėja, virėja, Armour laba- 
Įratorijos ir Chicagos uni- 
iversiteto raštininke, kartu 

ir lietui iškoje 
Šiandien ji Au- 

Tilžė- l oros kolegijoje dėste i asu 
toją, bene ir viskas, o per sros skaitymą, Jis irįyo k. prancū£ų kalbos iek-

nų£ t;

Iki Lietuva nebuvo nepri- mioj šeimoj. Jos tėvą Kazi-,mokvt^avo . 
dausoma beveik neturėjo-mieią Daugirdą išvarė4 lsimokvkfoje. ši 
ne moterų, baigusių aukštą- je slaptai leidžiamos A«-:,.0..o; kolesijo 
u mokslą—vieną kitą gydy- Šiaulių gimnazijos uz Tilže- • paxada-
toją, bene ir viskas, o per sros” skaitymą. Jis ir veten-1 .qV
pora dešimčių nepriklauso-rarjjos mokslus baigęs ne-f* • y 
mo gyvenimo metų įvairių galėjo vietos gauti Lietuvo-, .
šalčių profesionalių baigų- £.e, todtf ‘ savo didžiausiąji šulinį—
siu aukštuosius mokslus, jau rauti, kur dr Vanda gimė j94? pus,apių Li^vos 
buvo šimtai, daug jų spėjo ir augo. Jos tėvas bu^ uz-jja Rurfa Tevyufe
net iškilti Į pirmąsias vietas, sispyręs zema^j dl^s Mylėtoju* Draugija. Tai di- 

Čia Įdomu pažymėti, kad patriotas, todėl jis ir Rusi ,džiausia knyga apie inusų
šiandien jau turime moterų, praeiti, parašyta lengva
kurios Į pirmąsias vietas <;ukrą jsaukleti supratus a ka]ba pasirėmus paskuti-
Įžer.gė net tokiose srityse, lietuvaite. _ niais istorijos mokslo šalti-
kurios, rodos, dailiajai ly-Į I Lietuvą dr- Vanda grįžo riais. Tokj darbą atliktl rej. 
čiai neturėtų būti Įdomios, po pirmojo pasaulinio karo k-jQ pe »jk didelio pasi- 

Sakysim, istorija. Kas, 3aP studentė. Tai buvo pir- rentimo, ištvermės, bet ir 
rodos, ten galėtų mūsų gra- nuėji nepriklausomos Lie- mnžiniškų žinių. Viso to ne- 
žiąsias Ievas dominti? Artovos statybos metai, todėl ų.Qko Vandai. Ir čia rei- 
tai joms pritiktų raustis se-jvisi®m® darbo buvo iki au-,kja pažymėti, kad ji už sa- 

kurie sų- I Ji įsitraukė ir jaunute vo didelį darbą tegavo, ganovės palikimuose, ------
Ir nesakomiems jaunimui nepatiko, kur čia padorė- !skęsta storame dulkių klo- |Vanda—vos keliolikos metų ,ima atlygi.

sies: visiems tas jo tai-p mergių zulinimasis akį graužė,'de?! O turime tokių mote- mergaitė Siaurių gimnazijoj 
rų, kurios mūsų senovės ži- dėstė prancūzų kalbą, vė- 
novų tarpe užima net pir- ^au Spaudos biure dirba se- K
mąsias vietas. Viena tokių totore korespondente. Tik :apiinkybės nėra patdikka,

užkertant nebeužgirsi ir su Petriu, su mušeika, jiems vis fe™ dr- . Vanda S^ogienė, 1921 m. ^V^jkad ji galėtų istorijos stu-
5 ’ J kuri šį antradienį, rug-' Berlyną nutrauktų mokslų dijorn? pasišvęsti. Ta

piūčio 4 d. užbaigė šeštąjį Čia ji studijavo įston-
dešimtmetį- H Pas garsius vokiečių įs-

tai tik kriautės žiūrėjo ir rengėsi taip pamokyti, kad lig 
paskutinio danties atsimintų. O Apolinaras, lyg nujausda
mas : iš tako nesitraukia, bet ir take nebepasipina, jau jo

aciau ji
nenustoja vilties suĮbųkti

-.. . t - ... x geresnių laikų, kada:* kiti
Jai, kuri laiką pripratusi tor[kus, vėliau tas studijas.darbai nebetrukdys ir ji ga- 
įtuoti amžiais, tos kelios Kauno universitete, ku- jės vėj kedenti tą ar kitą 

n baigė 1928 m. mūsų praeiries barą> jį
Mokytojavo Kauno ir Vii- mums atskleisti. Bet ir šian-

7________  niaus gimnazijoj, nuo 1939 dien jos rimtų straipsnių
tarpis yra pakankamas gruodžio iki 1944 m..lie- | dažnai randame tai viena- 
žmoeraus gyvenimo darbams P08 m.ėn. buvo Vilniaus |ine, tai kitame laikraštyje.

tų mergaičių IV-sios gimnazi-1 Malonu pažymėti, kad dr. 
*os su lenkų dėstomąja kal
ba, o vėliau kunigaikštienės 
Birutės gimnazijos direkto
re.

nugirdęs syki antlabiau ir labiau žodis atitinka. Petii 
Apolinaro šnekant, ir užrėžė:

—Na, ii- koks čia svetimas, juk ne miesčionis, ne dva
rionis, čia pat per lauką augęs, žinomas žmogus ... tai ^matuoti amžiais, 
kas, kad visų akivaizdoje kurią mergę grybštels: kuri ko Rimtys metų atrodo 
norės,— tą ir gau?, kuriai pašlykštės—pasitrauks. Nebe- 
ganąs aš . . .

Toks jau Petris dėl mergių nepavydelninkas buvo.
Na, o kai vienas sakyti ima, tai ir kitas maždaug pagal...
0,tt'1Pet,b Ui,neTia- ar dėl tO,bip š"ek*5’ kad j’™ darbu dr. Vanda yra sūdė- 
patikdavo, kai Apolinaras tą savo klarnetą imdavo pusti, • -
ar kad tik priešingai. Apolinaro galva ir dainoms buvo apžvelgti aš nesugebėčiau, 
pramušta, o jau kai tą būdavo vamzdį įsikas, tai ir se-1
nės moterys sakydavo:

(BUi daugiau)

tik
akimirka, lret mums, papra
stiems žmonėms, toks laiko- 

yra
___ o gyv'
pasverti, Įkainuoti. O 
darbų d r. Vanda j 
jusi didelę krūvą. Juos visus

o, be to, čia ir vietos tiek ne
būtų. Todėl trumpai. I Ir sunkų mokytojos dar- 

Dr. Vanda S- gimė nėra- bą dirbdama, dr. Vanda ra*
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kūrybingų metų. Mūsų pra
eitis, kaip ir dabartis, dar 
tebėra tamsi- Ją ne tik sve
timieji, bet ir savieji (gal
voje turiu pavergtos Lietu
vos “istorikus”) ją visaip 
kraipo, todėl šiandien 
mums dar labiau reikalingi 
rie, kurie gali , tuos melus 
dūmais paversti ir mums ti
ktąją praeitį parodyti. Va
lio, mūsų kukliai, mielai 
daktarei Vandai Sruogie
nei!

Žemaiti*

AMŽIUS NUO MŪSŲ 
PAČIŲ PAREINA

KAS JIEMS DARYTI?

Akla studentė Sharon En
gianti, 19 metu, su savo va
dovu susirūpinę, kas jiems 
daryti. Mat, tai studentei 
Kalifornijos Universiteio 
vadovybė uždraudė šunį lai
kyti studančiu bendraduty, 
o ji be šunies negali gyven
ti, jis jos vadovas. . .

do laiko veikliai dalyvauti 
įvairiose draugijose, ypač 
daug dėmesio ji skyrė Lie
tuvos Vaiko Draugijai, ku
rios leidžiamo žurnalo “Mo
tina ir Vaikas” redakcijos 
nare išbuvo net 11 metų.
Nemažai rašė ji ir kitoj 
spaudoje, bendradarbiavo 
Lietuviškoje Enciklopedijo
je, parašė Lietuvos istorijos 
vadovėli (jo išėjo 5 lai
dos), paruošė Lietuvos isto
rijos krestomatiją. Jos dip
lominis darbas “Žemaičio 
bajoro ūkis XIX amžiaus 
pi; moję pusėje” buvo iš
spausdintas ‘Praeit ies” 
žurnale.

Čia būtina pažymėti, kad Nuo to, kaip moteris gal 
ji, ištekėjusi už poeto, dra-Voja apie save, labai daug 
'maturgo Balio Sruogos, kar- pareina ir jos senėjimas. Jei 
tu su prof-Vaclovu Biržiška ji jaučiasi esanti sena, ji 
daug padėjo jam istorinius tikriausia greit ir pasens, 
dramos veikalus rašant, pa- • Jei ji jaučiasi jauna, jai ir 
rūpindami jam reikiamos Ii- tinka tokia būti nežiūrint 
teratūros, padėdami supras- kokio amžiaus ji būtų. Ma
ri to ar kito praeities laiko-^tyti, mūsų galvojimas vei- 
tarpio tikrąją dvasią. 'kia mūsų glandus ir kūno

Kaip žinoma, naciai į-chemiją dar neišaiškintu 
būdu.

Kaip ten bebūtų, bet mū
sų galvojimo apie save bū
das atsispindi mūsų visoj iš-

žinoma, 
koncentracijos stovyklą bu
vo išvežę ir Balį Sruogą. Jei 
ne dr. Vanda, tai iš tos sto
vyklos gal mažai kas bebūtų

minėta, nebedomins. Jei 
moteris galvos, kad ji jau
na, tai jai gyvenimas visuo
met bus kupinas įdomybių, 
skatinantis vis ko nors nau
ja ieškoti ir džiaugtis. Bet 
jei mes manysime, kad “aš 
jau sena,” tai mūsų pasau
lis pasibaigs ties mūsų kojo
mis ir tikrai jame nebus

amžiumi irtokios 
me.

nebutu-
J. L.

įsejęs: Jai per dideles pas-: vaizdoj, mūsų elgsenoj, ei- 
tangas pavyko ten kalina- senoje. Atsiliepia ir mūsų 
jmiems lengvesnį režimą lai-'veide. Arba jis kupinas susi
meti ir todėl kaliniai galėjo domėjimo, šypsenos, bumo- 
ilgiau ištverti. ro, arba įtemptas, niūrus.

Karo audros nubloškė dr. i Mūsų mintys net apspren- 
Vandą su vienintele dukrele , džia mūsų pažiūrą i naujas 
į Vokietiją. Ten tikėjosi ir madas, naujas knygas, min-Įnieko įdomaus ir todėl mes 
su vyru susitikti, bet likimas tis, patyrimus, draugus. Jei tikrai tuoj būsime senos, jei 
kitaip lėmė- Dalis Stutthofo mes galvojame, kad “esu 
koncentracijos s t o vykios sena,” tai visa kas aukščiau 
kalinių pateko rusams. Jų
tarpe buvo ir Balys Sruoga.
Taigi jis atsidūrė anoj, o jo 
žmona ir duktė šioj geleži
nės uždangos pusėje.

’ Suprantama, kad tokią 
didelę tragediją išgyventi 
neouvo lengva ir dr. Van-

IMKIT ir SKAITYKIT!
Be šitoj vietoj nuolat skelbtų ŠVENTADARBIAI, 1 veiksmo 

knygų Keleivio dministracijoje! tragedija, N. Gintalas, 33 psl.,

, . _ x .. ... . galima gauti dar šias knygas:* kaina ......................................................................... $0.25

dai. Bet ji mokėjo save į L3Dp F0R ljTHUANIA’S ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
23 psl., kaina ................ $0.15

KRAUJAS IR KERŠTAS, nove

lės, V. Kirlys, 103 psl.,
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai* k®. -•••••••- • • $0.20

jaunimui, 108 psl.. kaina $2-00į LIAUDIES DAINOS, gaidos 
NAKTYS KARALIŠKIUOSE,! mišriam chorui. V. Banaitis, 

Liudo Dovydėno apysaka. 168'

psl.. kaina .................................................. $2.00 i ^AS YRA ^OCIALIZACiJA,

NEPRIKLAUSOMOS LIETU-I K- Kautsky, oi psl., kai-
VOS PINIGAI, Jonas K. Ka-!_“® •••••S?/’0 
rys, 225 psl., kaina .. $5.00 SLIUBINe IŠKILME, 1 veiks- 

Š DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K-l mo komedija, 29 psl., kai- 
.................................. $0.b>

FREEDOM, parašė S. A. Vik
toras. 32 psl.. kaina 50 centų 

rCRININKO SINDBADO NUO-

nimą.
Jėgų dr. Vanda daft 

pakankamai, bet KyyiRHmo
Išturi

Kraučiūno eilėraščiai. 124

psl., kaina ................................................... $1.00

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso

ma ir pavergta Lietuviu ir kt. 

str.). 196 psl.. kaina $2.00 

LIETUVOS SOCIALDEMO

KRATU PARTIJOS PROG

RAMINĖS GAIRĖS, 32 psL, 
• kaina 25 cėrrtai.’

SOCIALDEMO- 
Nr 4 ir 5, kaina

(AUNASIS 
KRATAS 
35 centai

MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 
daug patarimu kaio natūra
liai gimimus reguliuoti, 224 
psl., kaina .................... $3.00

<ELIAS I PASISEKIMĄ, 
Grabau-Grabausko patarimai 
kaip elgtis visokiais atvejais, 
144 psl., kaina .............. $2.00

LIETUVIU TAUTINĖS PUOŠ
MENOS, Vladas Vijeikis, 
42 psl., kaina ................ $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses-

Jaukio, 97 psl., kaina .. $2.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai

na 50 centu
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmu Moliero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
Z: Aleksa, 76 psl-, kaina 25

’entai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl.. kaina .................... $1.50
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pvsakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
, J. Motekaitis, 31 psl., kaina

15 centu.
CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini

mas. 42 psl.. kaina 25 centai.
TEATRAS ŽMONIJOS GYVE

NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis, 
30 nsl.. kaina 15 centą.

TGYVULIU PROTAS, 212 pat, 
kaina 75 centai.

?-)'• • ■ š?,

Vanda yra ir “Keleivio” bei | Užsienio lietuviat. P. Ru-
* X. i i , — jkpIEk8STURTŲ kai'šDIRBIMĄ,

lonaus bendradarbe. » įso p«i.. kaina ro c*ntu 
šios garbingos sukakties JSOCTALIZMO BLAIVUMAS, 

proga noriu palinkėti su-įj^
kaktuvininkei dar ugų ir J p«uau*ka*. fa

kaina ........... $0 50
tos operos, M.

10^0

Tl<X •••••••••••«••« ... 1 •)
MONOLOGAI IR DEKLAMA

CIJOS,- 96 psl., kaina .. $0.25 

EILĖS IR STRAIPSNIAI
(Kaip atsirado popiežiai, re

umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.), 97 psl., kaina . . $0.25 

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

SALOMĖJA, vieno akto drama,

59 psl., kaina . ...................................... $0-25

DEBATAI SOCIALISTŲ... SU 
KLERIKALAIS, 45‘ psl.. kai

na . *. . $0,1 5

DĖL PINIGŲ, 3 vėikrtnų dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai

na ............................................................................................... S0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma

tulaitis, 24 psl., kaina S0.25 

DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10 
MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS, 80 psl..

kaina ......................................................................... $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl.,
kaina ......................................................................... $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage

dija, 61 psl., kaina .. *. $0.25 

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 

kto - veiksmo drama, 42 psl..

kaina ......................................................................... $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl.,

kailia ............................. $0.25
STABMELDIŠKA LIETUVA,

$2 psl., kaina................ $0.10
KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 

PERSISTADYDAVO SAU 

ŽEMĘ, 28 psl., kaina .. $0.10 
SIELOS BALSAI. J. Smelsto- 

riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai

na .............................................................................................. $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKTA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15 

DAINOS APIE LAISVĘ. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai

na . ................................... $0.75
ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltru

šaičio eilėraščiai, 151 psl.,

kaina ............................. $0.75
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA su spalvotu žemė

lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwav
27. Mas*.
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SKAITYTOJŲ BALSAI
PAGERBIMO VAKARIENfiS bimo vakarienė. Klubas sumanė 

ją surengti “geram nariui ir ge
ram darbininkui”, kuris, būdavo 
sakoma, dirbdamas klube jam

Mes lietuviai mėgstame ruoš. 
ti vakarienes • nusipelniusiems 
asmenims. Tą daro ne tik pri
vatūs asmenys, bet ir klubai, jei 
tik jų patalpos kurią dieną ne
užimtos. Visokių būna tų pa
gerbimų.

Labai gerai atsimenu vaka
rienę gerbiamai moteriai, kuri 
buvo ištekėjusi prieš 25 metus. 
Ji turėjo ketvirtą vyrą ir visi.

padarė gero pelno. Mat, jis par. 
duodavo prastą degtinę už 
scotch.

Susirinko pusėtinai žmonių, 
visi buvo pasiruošę pasakyti 
gražias kalbas apie tą nusipel
niusi asmenį. Buvo pasiruošęs 
ir tas, kuris gerai žinojo, kad

keturi buvo gyvi. .sutaupytas scotch buvo suaau-
Antra tokia puota buvo pilie-^wma3 paties 

čiu klube, kuris ta diena turėjo •N“lpctaęs vyra3 pabijojo to 
tuščia salę. Valdyba surado už. lotojo ir 3 dienas K** ™- 
pakuliniame name pora. kuri ,ę kur kitur-name porą,
buvo susituokusi prieš 25 me
tus. Moteriškė šiek tiek nujau
tė apie tą puotą, bet vyrui vis
kas buvo neaišku. Jis klausia 
savo žmoną: širdele, kokios čia J 
iškilmės? žangą, o visų kraštų sociali-

Išvietintas

SOCIALIS. KONGRESAS
(Atkelta iš 2-tro pusi.)

—Nagi, mūsų draugai mufhs 
surengė vakarienę,— atsakė ji.

—Nuostabus dalykas! Mes 
kadaise turėjome 12 burdingie. 
rių, bet vakarienės niekados 
tiek daug nesusirinkdavo.

Būtų buvusi ir šitokia pager-

BALFAS IEŠKO

Prašomi atsiliepti į Balfo 
Centrą šie asmenys:
VVasyl Dobrowolsky 
Regina Eigelis 
Robert Gegugeit 
Vytautas Juškavičius 
J. Kovalčiukas 
Pranas Litvinas 
Jonas Lopeta 
Jonas Minelga 
Aleksandras Stambergas 
Juozas Schattner
C>*ZYnilla CialvauJiuaua.uivuiuč OUOBV1U5

Kazimieras Valentinas 
Ludwigs Valcins 
Juozas žemaitis

Tiems asmenims yra svarbių 
žinių Balfo Centre. Rašykite:

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

štai turi tų tautų pastangas 
remti ir

Kongresas reiškia įsitiki
nimų, kad demokratinis so
cializmas yra vienintelis, ke
lias Azijos, Viduriniųjų Ry
tų, Afrikos ir Lotynų Ame
rikos tautoms greitai pa
siekti savistovumą, tikrą 
nepriklausomybę, pilietines 
politines laisves ir raciona
lų patenkinamo gyvenimo 
lygio organizavimą.

Kapitalizmas iinaudojįa- 
Komunizmas pavergia. Tik 
demokratinis socializmas 
gali žmones padaryti lais
vus.

Iš kitų tarimų minėtina 
pasisakymas už Maltos sa
los gyventojų teisę į apsi
sprendimą.

Socialistų kongresas svei
kina ianami tautos kova už 
savo teises prieš brutalę ge
nerolo Franko diktatūrą.

Sueco klausimu kongre
sas pasisakė už visų tautų 
teisę naudotis tuo kanalu, 
taigi ir už Izraelio teisę sių
sti savo prekybos laivus per 
tą kanalą

BARGENAS BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
* X

No. AD 701 (vyrams) ------ $27.50
* 3 sa trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine

Serge medžiaga
* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.

No. AD 702 (moterims) ------ $22.50
* 1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
* 1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar

geltonas
*2% jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
* 1 K aš m iro vilnos SKARA, su Paislty gėlėmis kremava juoda vyi&teš-
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 70$ (vyrams ir moterims) ------ $19.00
* 314 jardai pilko vilnonio Planelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės SICIų

No. AD 704 (moterims vasarai) ------ $24.50
* 1 Tricel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

No. AD 705 (moterims) —— $18.00
* 3 jardai VILNONIO TVVEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas.

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiCIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI $6.50 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
be. Jei prisiunčiama diagnozė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PAŠTU tiktai 90 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagų, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

TAZAB
SI Reacrair St CAMBRIDGE, Man. Tel: KI 7-9706

(Offisas atdaras visą laiką)

GRIŽO U TOLIMOS KEUONftS

New Jersey gubernatorius Robert B, Meyner su žmo
na sugrįžo iš tolimos kalionės. Jie lankėsi Sovietų Są
jungoje, o kadangi Romoje buvo, tai ir popiežių Nikitą 
savo akimis matė.

VIETINIS ŽINIOS
Nauja N. Anglijos 
lietuvių gražuolė

Valentinos ir Stepono 
Minkų radijo gegužinėje 
rugpiūčio 2 d. išrinkta N.
Anglijos lietuvių gražuolė 
Rita Mickevičiūtė iš Pem- 
broke, Mass. Jos palydove 
išrinkta Irena Skulte iš 
Dorchesterio.

Gegužinė buvo labai gau
si. Į ją atsilankė Mass. sena
to pirmininkas John Pow- 
ers, kuris trumpu žodžiu pa
sveikino gegužinės daly
vius. Išrinktai gražuolei jis 
dovanojo gražią statulą.

1\4onin£c nmnTtimns

grindinę dalį atliko Onos 33343’ 33457,
Ivaškienės v a d o v aujami 32331. 
tautinių šokių šokėjai.

Tėvų ir motinų polką 
laimėjo Irena Folkienė su 
Apolinaru Rudausku iš So.'
Bostono; Jaunimo polką—
Romualda Blaudžiūnaitė iš

Dorchesterio su Romualdu 
Pakščiu iš So. Bostono; Val
są—Irena Andriūnaitė iš 
Hyde Park su Frank Fazzi- 
ni; Tango—Aldona Žibin- 
skaitė su Herkuliu Strolia 
iš So. Bostono..

Dovanas laimėjo: 1-ąją 
Helen Adams (Needham); 
2-ąją—J. Norbutas (Camb- 
ridge); 3-ąją—G. Abločin- 
skas (Chelmsford); 4-ąją— 
Antanas Varnas (Somer- 
ville); 5-ąją—Delorme (Lo- 
well) ir 6-ąją—U Mallet 
(Lynn).
Įžangos laimėjimai teko:

7gXJBBggTOJUIBIIIim
KIMBARAS ŽOLĖ

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

Medieva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimą 
Pas mūs galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje.-. Turime ir me
daus -— Kutfes medaus, liepos 
žiedų, medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadivay 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į A!exander’s vietą.

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kadi 

New Era shampoo yra kasdic-J 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-"" 
žovių muilas be gyvulių taukų* 
gali užlaikyti diržingų odų, j 
r.uo ko priklauso gražūs plav 
kai, naturališka spalva, nežiū-j 
rint amžiaus.

8iųskite $2 už 8 oz. butelį.)
Frank Bitantas 

527 East Expositk»n 
Denver, Colorado

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 1 SOVIETŲ RUSUĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kita* RetpuMiln*

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. be.
13S W«t l«ti Street, NEW YORK 11, N. Y. TaL CH 3-2883

Ucensed by U S S R.by U !
MOŠŲ SKYRIAI:

esnd Aycnnc|39 Raymond Plasa WJ 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
YORK CTTYl NEWARK, N. J. Į HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio 
GR 6-7430 | T«L MArkst 6-28771 TsL CH 4-4724 iTcL T0wer 1-1461

I 11334 J«
DETROIT 
nu T0wm

141
NRW 

TeL
332 Filhaoro Ars- 1 308 W. Fonrth SL 111334 Jos. Caanan 1632 W- Girard Avė.BLFTALO4, N. Y. I BOSTON 27, MASS. [DETROIT 12, MICH. Phibdelphia 23, Pa. 

Tel. MOhawk 2474 | TsL ANdror 8-5444 |Tel. TOnnscnd 4-34841 TeL WAhmt 5-8878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1SS% gsrantunįs siuntinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 4$ valandų lr adresatų pasiekia per 6 - 7 savaites (oro paštu 
per 7-12 dienų)Mūsų įstaigose, yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistei visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimų.

ATIDARYTA KASDIEN NUO » iki 6, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 vai.

GERIAUSIA PROGA
Pigiai parduodu bizni—namų su vi
sais įrengimais, šaldytuvais, baldais, 
apartmentais ir atskirais kamba
riais, nuomojamais vasarų ir žiemų. 
Visi įrengti, su gražiais baldais 
(fumitures). Pirmame aukšte vie-

VaIioii lankant nas apartmentas tinka krautuvei, veuau, lanKani tu,-ti biznį ar
tinka jo amatui. Prie didelės gatves, 
jūros maudynės prie pat namo. Va
sarų ir žiemų puikus pelnas iš vasa
rotojų. Prašau atvažiuoti ir apžiūrė
ti. šildymas aliejumi. Parduodu pri
vačiai be agentų. Kreiptis:

Mrs. Anele Raktis
125 Atlantic Avė. (32

Atlantic City, N. J. Phone: 5-2338

.ir nuolat šaipėsi. Eilinis 
amerikietis, stebėdamas tą
jy9_ f •_ ų.* 1T1.A nir i«?nLiepos 26 d. mirė Elena žioplavojantį diktatorių, ga 

Križanauskienė, g yv enusi Įėjo sakyti tik vieną—‘nuts*.
laikėsi džentl-Cambridge, Mass. Velionė Nixonas 

buvo LDD 21 kp. narė. Apie ruoniškai, 
ją drauga ižadėjo plačiau kitas Rusijos vietas, Nixo- 
parašyti. ną pasitikdavo iš anksto su

organizuoti būriai, vienur
■ix u- i • •»» j_____ kaip tylinčios mumijos, ki-Uzsake Keleivi dovanų diriguojamos

_ gaujos “už pasaulio taiką”
Senas mūsų laikraščio 

skaitytojas J. Mackūnas iš 
Darby, Pa., užsakė “Kelei
vį” Aleksandrui Domenui, 
gyvenančiam Sun Village, 
Pennsylvanijoj.

ŠILIMA IR PIENAS

Pasirodo, nuo šilimos pa
reina ir karvių duodamas 
pienas. Mokslininkai paty
rė, kad esant 95 laipsniams 
Farenheit’o karvių pienas 
sumažėja net 35 procentais, 
taigi daugiau kaip trečdaliu* 
Todėl patariama ūkininkam 
karvių tvartuose įvesti vė
sintuvus (air conditioners).

KAS SAVAITE

33315 ir

ir prieš Amerikos “imperia
lizmą 44

Tik retai kur parodyta ne
dirbtinio svetingumo.

Ten viskas daroma “pa
gal planą.”

K. Valonis

(Atkelta iš 2-o psl.)

Dvikova Maskvoje
į Maskvą buvo nuvykęs 

mūsų viceprezidentas R. Ni- 
xon. Ten jis atidarė Ameri
kos parodą ir joje turėjo il
goką pasikalbėjimą su bol
ševikų Rusijos diktatorium 
Nikita Chruščiovu. Pasikal
bėjimas buvo perduotas 
per televiziją.

Tai buvo savo rūšies dvi
kova. Chruščiovas, lyg anas 
•kultūriniai ’ atsilikusio kai. 
mo storžievis, lindo Nixo- 
nui į akis, pertraukinėjo jo 
kalbą, mosikavo rankomis

Galimybes Bizniui
FIRMA TURINTI LEIDIMĄ PRIIMTI IR PER

SIŲSTI DOVANŲ SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR 
KITAS SSSR DALIS ČIA APMOKANT MUITĄ, 
IEŠKO ASMENŲ, KURIE GAGĖTŲ FIRMOS VAR
DU TUOS SIUNTINIUS PRIIMTI, ASMENŲ, KU
RIE TURI VISUOMENĖJE PASITIKĖJIMĄ IR PO
PULIARUMĄ IR GALĖTŲ VADOVAUTI TOS 
FIRMOS SKYRIAMS.

TOKIE ASMENYS, SUTEIKDAMI APIE SAVE 
INFORMACIJAS, TURI RAŠYTI BOX 111, ŠIO 
LAIKRAŠČIO, ADMINISTRACIJAI.
Keleivis 636 E,

j«Rnirritfnp'.rtittįnmfl y, So.

THOMPSON, CONN.

Paknių jaukioje “Trakų 
vasarvietėje jau porą savai
čių atostogauja prof. Ka
minskas, o šią savaitę čia 
atvyko poilsio iš New Yorko 
ir prof. J. Čiurlys su žmona 
ir J. Valaitis iš Chicagos.

J ieškojimai
Ieškau kilusių iš Gižų vai., Rudos 
km. Juozo, Vinco ir Dominiko GA- 
LECKŲ, Teklės Galeckytės-Guntorie- 
nės, Barboros Galeckytės-Plytiny- 
kienės. Jie patys arba kas apie juos 
žino, rašykite:

Magdė Račkauskaitė-Galeckienė 
Slyvų gatvė Nr.l 
Kapsuko miestas 
Lithuanian S. S. R.

A
ti 

t ■
««

«»

PARDUODU KARMA 
Parduodu farmų—85 akrai žemės su 
daržine. Dirbamos žemės apie 35 ak
rai. Prie didelio kelio, netoli Merri- 
mack, N. H. Rašyti:

Mrs. M. B.
636 Broadway (32
So. Boston 27. Mass.

Apvalyk savo odą
Naujas Gydya 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogi* 
veido ir odos dėmiu! Stebėtina nao- 

” ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasi3 simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netejmntis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai 
tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymų be rizikos.
Nesiųsk pinigų. Atsius tik savo var
dų ir adresų. Kai Tropicana Oint- 
me:it ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
savo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

Ieškau Juozapo Valiūno, kilusio iš 
Krinčino parap., židžiūnų km., se
niau gyveno Yonkers, N. Y. Prašo 
atsiliepti

Petras Varžinskas
17 Wilkinson Park
Dorchester 22, Mass.

Aš, Marė Baranauskiūtė-Kruko- 
nienė, kilusi iu Klepočių km.. Mer
kinės parap., ieškau savo sesers Liu
dvikos Baranauskiūtės-čERNIAU- 
RĮTTRfrlPfi ALva.invr. AmariVnn 1910
metais. Ji, jos vaikai ar apie jų ka 
nors žinantieji rašykite šiuo adresu:

Mrs. Ona Malakauskas 
234 Broadway (35
Bayonne, N. J.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas vidutinio amžiaus vyras 
dirbti ledaunėj (icehouse). Patyrimo 
nereikia, mes išmokysime. Prie al
gos kambarys su maistu. Turi turė
ti šoferio laisnį. Šaukti vakarais: 
LAKESIDEE 4-3838. Laconia, N. H. 
arba rašyti:

Mrs. Ludoviki Rudzinski i
1258 Union Avė. (32!
Lakeport, N. H.

Stebėtinas Darė

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOK 304 

CLINTON. INDIANA

Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE

T K A K A t,
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 

ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Paknvs, Box 16, Thompson, Conn.
Telefonas: Potnam, Walnut 3-28.16.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jvnffin netartai bendram lietuviškam darooL aakMįja 
tanttai aoUdaramą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir rsnria ka
na <M1 Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI 810,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki 810,000 deiMU 

ir dvidsšimčM metą ypatingai naudinga jaunimai. Pa 10 ar 
20 metą apsidraudęs gauna pilną apdraudos somą.

SLA—matamsčią apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ 
apdrauda duoda pašalpoa iki 8825 į mšneaį.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima bfiti nuo gimimo dienai 
gilios asnatvk.

Daugiau tolią apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tl SLA kuepuoss, kurios yra visom 
tonijooe ir SLA Gentie. Rašykite tokiu

DU M. X VINIKASm Waat 6Mb Sfceet, Nnw Yeafc 1, N. T.

ATSITl

ŽODYNAS
A. LAL1O

Lietuvių-Anglą ir
Anglų-Liehivių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina 614

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mas*.
1 SeOOOC<XX5®O0<5©«XX)0O000OO<>

onassas

KUR ATOSTOGAUTI?
Naujai atremontuota lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 

7th Avė ir Park Avė. kampas, Ashury Park. New Jersey, kviečia 
atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO!

Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė bloko 
nuo jūros ir MONTE CARLO POOL. Svečių patogumui veikia 

, lietuviška valgykla —restoranas. ;--t,
žinomas savo puikia atmosfera, 

iazo orkestras. Maudytis jūroje biliAai• vasarį 
vietos svečiams-duodami veltui. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. corner 
ASBURY PARK, NEW JERSEY __

Telefonai: PRespect 4-7788; PR 6-9671; PR 6-9619

DisanBmnBaBSBr^^iZdmmnBniRaraBnmHSBnB

VAISTUS J LIETUVĄ
ir j 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 Worcesteq ir apylinkę vaistais

KS ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

“KeMrio” gpaoBtnvi padaryt tamstoms vilko 
Ir rartRi greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita apantuvi. Prašome kreiptis Nuo admeu:

ivx B
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Bendradarbiai 
adv. Zuzaną Sbalnienę

Dr. V. Čepas sveikina 
ii Filipinų

Skautai, skautės ir bičiuliai! O. IVaškienės šokėjams 
rugiapiūtė

Pasaulinėje skautų džiam
borėj (sąskrydyj) mūsų at
stovų adresas yra toks:

Dr. V. Čepas (arba A.
Krausas), Lithuanian Dele- 
gation, Delegates Section,
World Scout Jamboree,
Makiling National Park,
Los Banos, Lagūna, Philip- 
pines.

Savo laiškais padėsime

B. Spudienė anglis “kasa”

Advokatė Zuzana Shal-j Dr. V. Čepas, kuris daly- 
nienė, kuri yra baigusi Bos-įvauja skautų pasauliniame
toro universiteto teisių sky- sąskrydyje (džiamborėj) ir i išgarsinti Lietuvos vardą,
rių, 19 metų išbuvo “Board 
of Keview of the Massachu-

vėliau Indijos sostinėj da-^odėl visi, kas gyvas, rašy- 
lyvaus skautų vadų konfe- kime.

L. Skautų Sąjungasetts Division of Employ- Jrenrijoj, ‘‘Keleivio” redak- 
ment Security” nare. Vie- toriui atsiuntė šitokį laišką: 
nam terminui pasibaigus, ji Prašau priimti geriausius 
buvo skiriama kitam. Gu-J linkėjimus iš pasaulinės 
bernatoriai L. Saltonstall, B. skautų džiamborės

I jubilejinę Sandaros 
Filipi- ircuži“*

Onos Ivaškienės vado
vaujamas Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūris rugpiūčio 1 
d. šoko meno festivale Sci- 
tuate, Mass. Festivalas tęsė
si 3 dienas.

Rugpiūčio 2 d. Sambūris 
atliko meninės programos 
pagrindinę dalį Minkų ra
dijo gegužinėj.

Kitą sekmadienį visas 
Sambūris vyksta į Kenne- 
bunkport, Me., o rugpiūčio 
23 d. jis šoks Balfo geguži
nėj Brocktone, Romuvos 
parke.

Brooklyno lietuvių veikė
ja Bronė Spudienė atsiuntė 
laiškelį iš Pottville, Pa., ku
riame rašo:

“Čia mes kasame anglis, 
kad visiems būtų šilta gy
venti. Viso gero visiems ke- 
leiviečiams.

Kiek ilgai ji ten anglis 
“kas”, mes nežinome, bet 
vėl bus Brooklyne. Ačiū už 
sveikinimus.

Pakalbinkim

KIRPĖJAS LIETUVIS
Mes kerpame moteris ir merginu, 
senas ir jaunas, pagal visas naujau
sias madas: W:ndblown, Kuli Shin- 
gle, Semi-Ehingle, Boyish Bobb ir kt. 
Kerpame vyrus ir vaikus.

CHARLES BABENS
684 E. Fifth St. (corner M St)
Se. Boston. (31

ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

Wt E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 fla 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Bradford, Ch. Herter, da
bartinis valstybės sekreto-

nuošė.
Čia susitikome tris lietu-

jos tarnybą pratęsda- viai iš Australijos ir aš vie
ši sekmadienį, rugpiūčio 

9 'd. Tautiškame parke,
vo. ;nas iš So. Bostono. Taigi Brocktone (Kesuick Road)

šių metų birželio mėn. norime perduoti mūsų lietu- ^us Sandai o& < kuopom 4o
adv. Shalnienė paprašė ją viškus sveikinimus visiems 
iš tų pareigų atleisti. Gu-'Keleivio skaitytojams, ypač 
bernatorius Furcolo jos pra- jiš plačiųjų Bostono apylin- 
šymą patenkino. Ikių už šiltas ir gražias iš-

Bendradarbiai ta proga jleistuves.
adv. Z. Shalnienei Lenoxj Su pagarba
viešbuty surengė šaunią at- ’ Dr. V. Čepas
sisveikinimo puotą. Joje ------------------------------
buvo pasakyti adv. Shalnie-|Dr. M. Gimbutienės arcbe- 
nės adresu daug pagyrimų ologinė bibliografija 
ir įteiktas deimantais pa
puoštas rankinis laikrodis.

Adv. Shalnienė yra buvu
si Įvairių organizacijų pir
mininkė: Mass. Federation 
of Business and Profession-

Sovietų Sąjungos Tyrinė
jimo Institutas Miunchene, 
be kitų leidinių, pastaruoju 
metu išleido rusų kalba lei
dinio “Vestnik” šių metų.

metų sukaktuvinė gegužinė.
Ta gegužinė turėjo būti 

birželio 28 d., bet dėl blo
go oro buvo atidėta rugpiū
čio 9 dienai.

Taigi, risi į tą gegužinę! 
Ten bus gardžių valgių ir 
gėrimų, gros geras orkes- 
ti-as, bus progos sutikti senų 
malonių draugų, bičiulių ir 
pažįstamų.

Rengėjai kviečia visus 
gegužinėj dalyvauti ir pri
mena važiuojantiems auto
mobiliais, kad Keswick Rd. 

i išeina iš 338 Winter Street,
ai Wcmen’s Clubs, Mass. {pirmąją knygą.
Association of Women La- 
wyers, Zonta Club of Bos
ton ir kt.

Po ilgesnių atostogų adv. 
Z. Shalnienė vėl versis pri
vatine advokato praktika, 
kain ir ins vvras adv. A. O.J-' “ — J W w w
Shallna. Linkime jai sėk
mės!

Ten yra
straipsnių apie sovietinės 
armijos išsivystymą po Sta
lino mirties, apie liaudies 

Tame leidiny yra atspau
sdinta ir plati dr. Marijos 
Gimbutienės paruošta bi-

Montelloje.

Priėmė biudžetą

Gubernatorius F u r c olo 
buvo pasiūlęs seimeliui biu
džetą 8454,254,687 sumoje, 
bet valstijos atstovų rūmai 
ir senatas demokratų tvar
komi, biudžetą žymiai ap
karpė ir priėmė jį 23 milio- 
nais mažesnį. Gubernato
rius tuo buvo labai nepaten
kintas ir ilgai galvojo, ar 
$431,743,357 sumoje biud
žetą pasirašyti ar ne. Galų 
gale biudžetą jis pasirašė, 
bet įspėjo, kad daug būtinų

Savaitę kovojo su bitėmis

Nežinia kodėl, bet bitėm 
patiko vienas namas Frank
line ir ten susimetė 100,000

bKografija apie 1957 metų j bičių spiečius. Kaitų su bi- 
leidinius Sovietų Sąjungos temis namo šeimininkė ne- 
europinės dalies archeolo- 'galėjo gyventi ir ji buvo 
gijos temomis. j priversta su savo dukrele
neabejojame, kad ji greit kitur išsikelti.
komunas Kinijoje, apie So
vietų Sąjungos grūdų ūkį ir 
kitus dalykus.

Padėka

Vyras į kalėjimą, 
žmona į ligoninę

Bus didesnis mokestis

Juozapas Kriščiūnas, 65 
metų vyras Brocktone (239 
Ames St.) pasodintas į ka
lėjimą ir kaltinamas savo 
žmonos Sofijos, 73 metų,

Miesto majoras J. B. Hy- sumušimu. Jo žmona pagul- 
nes šiomis dienomis pas- dvta į ligoninę, jos gyvy- 
kelbs nekilnojamojo turto bei gresia pavojus, 
mokesčio dydį. Jo žodžiais,
tas mokestis tūkstančiui tur
to vertės šiemet bus didės- ...

• i* m m za • ** • BL I A® Iv L UJva Alnis kaip $190 ir mažesnis
i z,- 4. ~ Nuo rugpiūčio lo d. išnuomoja-
kaip $104. Šiemet tas mo- mas gražiame name, trečiame auk-
kestis buvo $93 nuo tūk- šte ^ražus 4 kamb. butas. Pageidau- 

_ Jane vienam žmogui aroa mažai šei-StanClO vertes. mai. Kreiptis j namo savininkę ten
pat, antrame aukšte. <31

12 Swallow SL, So. Boston. Mass.

Peter Maksvytis
įCARPENTER & Bl’ILDI

Atliekam visokius namų tai-! 
symo darbus iš lauko ir viduje:: 
pijazas, langus, duris, grindų,} 
laiptus, dedame aliuminijaus lan-j 
gus ir duris, darome virtuvės ka-j 
binetus ir kitokius vidaus įren-J 
gimus. Naujiems pastatams turi-' 
me įvairių standartinių projektų.! 
Darbas garantuotas. Fasaukite, 
dėl įkainavimo.
923 E. 4th SU So. Bostone* 

TeL AN 8-3630 |

* Siuvėjas Valytojai
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 
LEON CLEANSER 

483 Broadway, So. Boston
KXXX XXXXJG3OeX£X=

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki 
tociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
Keną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus-

Evangelikams žinoti

Rugpiūčio 23 d. atvyksta 
iš Chicagos Tėviškės lietu
vių evangelikų liuteronų pa
rapijos klebonas kun. A. 
Trakys.

Kun. Trakys ketina ap
lankyti su pamaldomis lie
tuvius evangelikus Cleve- 
lande, O., rugpiūčio 9 d., 
Waterbury, Conn., rugpiū
čio 16 d., Bostone, rugpiū-

Z Vono_CIL> U., OT.VFI1VI VO.IJ \ ivcilica-

daj) rugpiūčio 30 d., ir Ha- 
miltone-Toronte, Ont., rug
sėjo 6 d.

Tiksliau Bostono evange
likams apie pamaldas Bos-

PARDUODU
City Point, geroj vietoj, pigiai pard. 
i amas. 4 kamb.. vonia, dvi krautu* 
vės. 5 karų garažas. Reikia pataisy
mo. Savininkas serga. $3,500 arba 
geras pasiūlymas. Saukti: AN 8-5861

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Mažoj šeimoj išnuomojamas dide
lis šviesus su visais patogumais 
kambarys, geras susisiekimas, arti 
pajūrio maudykla. Kreiptis:

608 E. Seventh Street 
So. Boston, Mass.

VYRIŠKU RŪBU SIUVYKLAI I

Buvo šauktasi bitininko _______
pagalbos. Tas atnešė bičių ^one pranešta vėliau, 
motina, kuri turėjo tas bites 
iš namo išvilioti. Teisybė, 
bitės pradėjo rinktis prie 
jaunos motinos ir po savai- 

vaikų dai- tės laiko namo šeimininkė 
galėjo grįžti namo. Sienose 
bičių dar yra, bet jos greitai

šeštadieninio
želio “Drugelio” vardu dė
kojame JAV Bendruome
nės Bostono Apyg. valdybos išmirs. Prie motinos susirin-
pirmininkui inž. V. Izbic- i kusias bites išsivežė bitinin
kui už gražų sveikinimą ir kas.
$10 čekį, už kurį įsigysime
būgnelį ritminei mankštai ir 
pedagoginių žaidimų prie

dą! vkų jame trūksta ir galimon^*
vėliau prašys priimti papil-i “Drugelio” vaikai ir 
domą biudžetą. vedėja L. Čepienė

A. L T. SANDAROS 7-ta KUOPA
RENGIA

Sukaktuvinį Pikniką
Šį SEKMADIENį, RUGPIŪČIO - AUGUST 9

TAUTIŠKAME PARKE
KESWICK ROAD, BROCKTON, MASS.

Kviečiame visus atsilankyti į mūsų organizacijos 45 
metų sukaktuvių pikniką. Linksmai praleisime laiką, pri
siminsime senus laikus ir nuveiktus žygius.

Šeimininkės yra pasiruošusios mielus svečiuš šau
niai pavaišinti, o šeimininkai irgi neatsiliks.

Piknike laukiame svečių iš plačių Bostono apylin
kių. Bus gera proga susitikti senus draugus ir atnaujinti 
pažintis.

Butai į pikniką veš nuo Lietuvių Klubo, 368 Broad- 
way, So. Bostone 1 vai. po pietų. LAUKIAME VISŲ

KOMITETAS

rXX
g
XXxX
1

ž

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ - 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadway, So. Uostei 
Tel. AN - 8 - 6030

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano S iki 6 

!r no 7 iki S

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

V. Vadeiša

reikia patyrusių operatorių, taip pat 
pastriguotojų (su mašinom). Dirba*' 
lietuviai. Geras atlyginimas. Pasto
vus darbas, unijinė dirbtuvė. Geriau- 
sies sąlygos. Netoli North Station. 
Telef. CApital 7-1085 arba

Robert Lawrence Co.
217 Friend Street 
Boston, Mass.

ODA SIUNTINIAMS
pirmos rūšies odų, an-1 

jielius, gatavus batus tinkami 
įsiuntimui, padus, vitpadžius siun- 
etiniams nupiginta kaina, 

ktliekn visas batsiuvio darbu
sąžiningai ir duodu patari- 

Bmus apie odas. Adresas:
1173 Eighth St„ So. Boett 
įnuo 7 ryto iki 7 vai. Vak,.išsky 
Jrus trečiadienius ir seknadie

Telefonas: AN 8-0055

Tol AV 2-463S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Sventodioaiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road
ji ra vi 

DOkCHESTER, MASS.

n
LAISVĖS VARPAS • • a

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vai. popiet

VEDftJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUaiper 6-7208

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”- 

■aliejaus ir gazo vamzdžių įvedino 
j ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pu- 
kambinkit, pakiauskit mūsų kūnų.

Tekfms CO 5-5839 
12 Mt. Veraou, Dorsltester, Mts.
murrmifrnaimi

l eL AN 8-2712 irba BĮ 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDMUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chtrargaa 
Vartoj* vėliausios konstrukcijos

X-RA Y Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-4 
534 BUOAi>WAY 

SOUTH BOSTON. MA88.

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

ROCKINGHAM
ik "& * 
r
I GI
Ii «

POST TIME 149 PAU 
SATURDAYS 2:19 PAU 

the Sente et tbe 
flrstdeyyov cente” 

•RANDSTAND $1.M 
CLUBHOUSK Sl.OS 

|TAX INCL.l

FA; I \ 0 A lt v - FPU TAS?

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOl'RTH ST« SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS Nl’O BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsy atneštus mums siuntinius Į Lietuvą ir j kitus Sovietą valdomus kraštus. 
Muitą* ii kitos išlaidos sumokamos pas mus. todėl siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garantuotas, nes jie siun-riami su Inturisto licenrijomis. Siuntiniai išeina į 
Lietuvą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia 1-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railwav 
express). įdėjus daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mee, patikrinę daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostoną.
Mes turime didelį pasirinkimą (VAIRIU MEDŽIAI; b MISI ItMAVS, SUKNELĖMS ir KITOKIU 
MEDŽIAGŲ, o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 fak.. šeštadieniais nuo <8 iki i vai. po piet. 

VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

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

'Junr.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų lirų.

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

382a W. BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius  ̂ir 
■ niurni įmini n, . i ,uLijninfflwi u~Kmr~ tict rrn'iij.iriiir'iiirrinrniiiiiiniinniwn

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ku sekmadienį, 12.00 vii. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
dų laiko teologu A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantu ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalbą

Tel. AN 8-2806

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. L NAMAKSY

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
Uais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogui. 
Plušom kreiptis:

REAL KiSTATE A INSURANCK
409 W. Broadvray 1

SOUTH BOSTON. MASS. 1 
Office Tel. AN 8-0948

27 ORIOLE STREET 
Weat Rosbury, Mase.

Tel. FA 3-5515

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
380 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-8764
Persiunčiame Jfisų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitu RUSIJOS valdomu sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas iilaidaa
ir SSKK muilą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyta adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gayėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti pešta siuntiniai paruošiami greHiauiu laiku.
Dat>ar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 16 z 12 colių. Oro paštu galima siųsti U 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai bi tikino, kad mūsų įstaiga grettiausbf patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame sa IntuH.to įgaliojimais.

Siaatiniai priimami kasdien nuo 9 iki i vaL valu artvlrtadieaiala aue 
9 ryte iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais ano 8 ryta iki 7 vaL ge pietą.

14 Gartlaad Street

TsL: JA4-457C

APSIDRAUSK NUO 
UGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ns- 
luimių (ugnis, audra ir kt). 
Vissis iosaranoa reilcakis 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
ef tbe

598 B.
8a. Bestau S7,

TsL AN 8-1781 Ir AN 8-2483

KETVIRTIS & CO.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpe.-ling.i taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Sevlniakaa A 2.

Telefonas
ŠSaa^n^MM. S
as AN8-4148 I 
Moore Malevoa fBenjamin Meore, MaNvea

^^apieroa Sleneera
Stiklas Lena.'?

Visokie Reikmenys
Reikmenys Plumberiaam 
Vieokie Geležies Daiktai

1

f


