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Kinijos Komuistai hddineja 
Indijos Teriteriją

liga Draugyste Baigėsi šūviais Pasienyje; Kinų Komuni
stai Pravardžiuoja Indiją “Imperialistine” Valstybe; 

Indija Nelaukia Karo, Bet Ruošiasi Visam Kam; 
Pasaulis Stebisi Dėl Kinų Akiplėšiškumo.

Tarp Indijos ir Kinijos, 
dviejų didžiausių pasaulio 
valstybių, pereitą savaitę iš
kilo ginkluotas konfliktas.

fndijos ministerių pirmi
ninkas Nehru pereitą penk
tadienį pranešė parlamen
tui, kad Kinijos karo pajė
gos įžengė į Indijos terito
riją ir apsupo vieną Indijos 
pasienio sargybą. Sargybos 
priešaky buvę 11 karių pa
teko į kinų nelaisvę, bet 8 
belaisviai vėliau sugebėjo 
ruo kinų pabėgti. Susišau
dymas pasienyje, pagal In
dijos vadą, yra “agresija.”

Indijos vyriausybė užtik
rino kraštą, kad ji gins In
dijos teritorijos neliečiamy
bę ir tam reikalui panaudos 
visas krašto pajėgas.

Kinai įsiveržė į Indijos 
teritoriją dviejose vietose.
Pereitą savaitę susišaudy
mas įvyko šiaurės lytų pa
sienyje, kur 300 kiniečių 
karių paėmė į nelaisvę 11 
indų, o paskui įsiveržė į In
dijos teritoriją dar 3 ar 4 
mylias ir apšaudė indų ka
riuomenės sargybas.
Vėliau paaiškėjo, kad kinai 
ne tiktai šiaurės lytuose len
da į Indijos teritoriją, bet ir 
kitame Tibeto šone yra įsi
veržę į Indijos teritoriją ir 
joje jau kuris laikas šeimi
ninkauja. Kadangi vakari
niame Tibeto pasienyje yra 
dykos ir niekieno negyvena
mos žemės, tai Indija dėl ki
niečių įsiveržimo į jos žemę 
nesiėmė kariškų žygių, bet 
pasitenkino protestais. Kinų 
Komunistai į Indijos protes
tus arba visai nieko neatsa
ko, arba aiškinai, kad “rei
kalas bus ištirtas,” arba sta
čiai faktus užginčija ir net 
savinasi Indijos teritoriją.

Vėliausiomis žiniomis In
dijos vyriausybė viso šiau
rės rytų pasienio saugojimą 
pavedė" Indijos armijai. Iki 
tol pasienis buvo saugomas 
vietos ginkluotų milicinin
kų. Armijos vadas dabar 
bus atsakingas už sienos 
saugumą.

Indijos vyriausybės vadas 
Nehru, pranešdamas parla
mentui apie kinų agresija 
pasienyje, sakė, jog jis ne
mano, kad pasienio susikir
timai išsigims į ką nors di
desnio, bet jis kartu pabrė
žė, kad reikia būti pasiruo
šus visam kam.

Tarp Indijos ir Kinijos

dar nė į Jungtinių Tautų or
ganizaciją dėl kinų komuni
stų agresijos, nei darė ko
kių nors žygių gauti kariš
kos pagalbos iš užsienių. 
Londone Indijos ambasado
rė turi pasimatymą su pre
zidentu Eisenhoweriu ir ta 
proga Indijos ir Kinijos san
tykiai bus aptarti.

Indija visą laiką vedė 
“neutralią” politiką ir sten-

fėsi savo šiaurės kaimyno 
Linijos neerzinti. Indija vi

są laiką reikalavo, kad ko
munistinė Kinija būtų pri
imta į Jungtinių Tautų or
ganizaciją. Indija norėjo 
įrodyti pasauliui, kad tai
kus sugyvenimas su komu
nistais yra galimas. Vieto
je įrodymo Indija pati susi-ą • * • •
įSuitc gi osiftiiiių ir HgTvSiJOS
iš kinų komunistų.

Vakaruose daug spėlio
jama, ar kinai savo agresi
ją prieš Indiją darė su Ma
skvos žinia ir pritarimu, ar 
gal norėdami pakišti koją 
Chruščiovo deryboms su 
Amerika šį mėnesį. Ta mįs
lė nesiduoda dar atspėjama.

Indija ir Kinija yra di
džiausios pasaulio valstybės 
gyventojų skaičiumi. Indija 
turi per 400 milionų gyven
tojų, o Kinija skelbiasi tu
rinti net 650 milionų gyven
tojų. Tai yra valstybės mil
žinai. Karišku žvilgsniu Ki
nija yra stipresnė, bet In
dijos sieną jai sunku būtų 
pasiekti dėl kelių trūkumo 
ir dėl kalnuotumo.

Žmogus Pats Save 
Uždarė į Kalėjimą

J policijos nuovadą
Champaign, III., miestelyj 
atėjo žmogus, pasisakė esąs 
valkata Claude Jacobs 34 
metų ir paprašė jį uždaryti 
į kalėjimą, nes neturįs ką 
valgyti, nei kur gulėti.

Policija paabejojo, bet Ja
cobs priesiekė “warrantą” 
pats prieš save, kaip valkatą 
ir pateko į kalėjimą ... Val
gis nemokamas ir stogas 
virš galva . . .

Iš PIETŲ AMERIKOS GRIŽŲ KREPŠININKAI NEW YORKE

Amerikos lietuviai krepšininkai, sugrįžę iš Piety Amerikos, rugpiučio 14 d. lankėsi New Yorko 
miesto rotušėje, kur juos priėmė miesto majoro pavaduotojas O’Keefe. lš kairės į dešinę: A. 
Yakselis, V. Adamkavičius, Alb. Šimkus, O’Keefe. kuris mėgina pasiekti Šimkaus iškeltą ran
ka, J. Skaisgiris, R. Gaška ir Grybauskas. Mūsų krepšininkai iš 17 rungtynių laimėjo 13.

Žmonės Europoje Prezidentą 
Pasitinka^ Širdingai

Prezidentas Visur Pasitinkamas, Kaip Brangus Svečias;
Anglijoje Svečiavosi Pas Karalienę; Tarėsi su Vo

kietijos ir Anglijos Vyriausybėmis; Vyksta De
ryboms į Paryžių; Penktadienį Vyks Namo.

Katalikų Kardinolas 
Dėkoja Komunistam

Lenkijos kardinolas Wy- 
šinskis viešai paskelbė savo 
padėką komunistinei Lenki
jos vyriausybei už jos pini
ginę paramą statant naujas 
ir atstatant karo sugriautas 
bažnyčias.

Kardinolas Wyšinskis pa
brėžia, kad Lenkijos val
džia remia bažnyčių staty
mą ir atstatyma nežiūrint į 
sunkią krašto ūkišką padėtį 
ir pinigų bukumą.

Lenkijos vyriausybė ir 
katalikų bažnyčia bendrai 
stengiasi sulenkinti Lenki
jos vakarines teritorijas, at-

ir bažnyčių.
Šiaip jau santykiai tarp 

katalikų bažnyčios ir komu
nistų valdžios Lenkijoj nėra 
geriausi, bet sutartos ‘‘pa
liaubos” iš abiejų pusių yra 
gerbiamos.

Indijos nuo Kinijos komuni
stų bandymų jas suvalgyti. 
Indijos vynausybės vadas 
pereita savaitę įspėjo Kini
ją, kad Sikkim ir Butan val
stybių apsauga yra Indijos 
atsakomybė ir jeigu kas tas 
valstybes užpultų, tai būtų 
tas pats, kaip ir užpuolimas 
ant pačios Indijos. Tuo tar
pu Kinijos komunistai da
bar plačiai kalba apie Sik
kim ir Butano ‘ išvadavimą” 
iš Indijos imperialzmo na
gų* • •

Kol kas Indija nesikreipė

GEN. DE GAULLE

Prez. Eisenhower rugsėjo 
2-3 dienomis matosi su ge
nerolu, de Gaulle, Prancūzi-

Amerikos Mokyklose
46,480,1)00 Studentų
šį mėnesį įvairias Ameri

kos mokyklas pradės lanky
ti rekordinis skaičius moki
nių. Laukiama, kad nuo 
pradžios mokyklų iki uni
versitetų Amerika Jūrės 
mokslą einančio jaunimo 
net 46,480,000, arba veik 
visas milionas daugiau, ne
gu pereitais metais.

Mokinių ir studentų skai
čius dabar kasmet auga dėl 
to, kad gimimai eina didyn 
ir kasmet jaunų žmonių ša
lyje yra vis daugiau ir dau
giau

Į Amerikos aukštąsias 
mokyklas šį rudenį įstos ne 
mažiau kaip 3,780,000 stu
dentų, arba apie 200,000 
daugiau kaip pernai.

Mokinių skaičius mokyk
lose kasmet didėja, bet mo
kytojų skaičius auga ne taip 
greitai, kaip mokinių skai
čius ir šiais metais mokyk
loms trūks 195,000 kvalifi
kuotų mokytojų. . . .

Jau Kasamas 
Ilgiausias Tunelis

Italija ir Prancūzija susi- 
taiė išk 
su
po Mant Blanc Ttalrtu Alpė
se. Tunelį italai iš savo pu
putės jau kasa kuris laikas, 
o prancūzai jį dabar pradė
jo kasti.

Tunelis po aukščiausiu 
Europos kalnu bus baigtas 
kasti 1962 metais ir per jį 
galės kasmet važiuoti apie 
600,000 automobilių. Tune
lis jungs Praucūziją ir Itali
ją nuo Prancūzų miesto 
Chamonix iki Italų miesto 
Entreves,

Tibeto' Dalai Lama 4 Metus Gyveno 
Saukiasi Jun. Tautų Bažnyčios Paliepė j

Tibeto Dalai Lama, svie
tiškas ir dvasiškas to krašto 
vadas, dabar gyvenantis In
dijoj, kreipėsi į Jungtinių 
Tautų organizaciją prašy
damas imtis kokių nors žy
gių tibetiečių tautai gelbė
ti nuo visiško sunaikinimo.

Tibeto žmonių pasiprie
šinimas kiniečiams tęsiasi, 
bet kiniečių represijos yra 
žiaurios ir jau skaitoma, 
kad virš 80,000 tibetiečių 
esą nužudyta. I Tibetą ki
nai atgabena vis daugiau 
savo žmonių ir Tibeto gy
ventojai savo krašte jau yra 
arba greit bus nykstanti 
mažuma.

PREZ. EISENHOWERIS

"T

Geros nuofaiko*, *u šypse
na prezidentą* išvyko lan* 
kyti mūsą ^jungininką 
Europoje.

Ann Arbor, Mich., polici- 
ja susekė vieną kinietį stu
dentą, kūj is 4 metus slap
stėsi metodistų bažnyčios 
paliepėj. Studentas gyveno 
kaip tikras atsiskyrėlis, jis 
per dieną slėpėsi virš baž 
nyčios, o nakčia nusileis
davo žemyn, bažnyčios šal
dytuvuose pas trupindavo 
kūnui maisto, iš knygyno 
imdavo knygas skaityti ir 
taip per 4 metus gyveno, 
lyg apuokas.

Policijai studentas Cheng 
Guan Lim aiškinosi, kad 
mokslas Michigan universi
tete jam nesisekė ir jam bu
vo sarmata prisipažinti tė
vams ir giminėms, kad jis 
toks nevykėlis, todėl jis ir 
nutaręs gyventi atsiskyrėlio 
gyvenimu.

Universitetas sako, kad 
jis visai nebuvęs toks jau 
blogas studentas. . . .

Bažnyčia sako, kad ji jau 
seniai pastebėjusi, jog kas 
tai lanko jos šaldytuvus, 
bet vis negalėjo pagauti 
kaltininko. Studentas Lim 
dabar jau yra 28 metų am
žiaus.

Alžyras Pats Spręs 
Savo Politinę Ateitį

Prancūzijos prezi dentas 
gen. de Gaulle lankėsi ke
lias dienas Alžyre ir ten tu
rėjo pasitarimus su kariuo
menės vadais ir vietinių gy
ventojų grupėmis. Gen. de 
Gaulle vienoje kalboje užsi
minė, kad Alžyro likimą iš
spręs patys to krašto gyven
tojai taikiu būdu dalyvau
dami vietiniuose ir visuoti
niuose prancūzų rinkimuo
se. Bet kol kas, sako, de 
Gaulle reikia atstatyti tai
ką, nes kitaip joks kūrybinis 
darbas yra neįmanomas ir 
Alžyro ateities sprendimas 
priklausys nuo greitesnio 

! karo galo.
Alžyro klausimą gen. de 

, Gaulle aptars ir su preziden- 
! tu Eisenhovveriu šią savaitę.
! Prancūzai laukia, kad jų 
sąjungininkai juos parems 

J Jungtinėse Tautose, kada 
ten bus iškeltas Alžyro gin
čas svarstyti. ■______

HAROLD MACMILLAN

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

Pranešame gerbiamiems 
skitytoj&ms, kad kitos sa
vaitės KELEIVIS dėl Dar
bo Šventės išeis vieną dieną 
vėliau, o todėl ir skaitytojai 
jį taus vieną dieną vėliau.

Anglijo* miniaterią pirmi
ninką*. *u kuriuo preziden* 
tus tarėsi Londone.

Prezidentas D. D. t Eisen
hovver pereitą savaitę išvy
ko į Europą. Jis jau lankėsi 
vak. Vokietijos sostinėje 
Bonnoje ir baigia lankytis 
Anglijoje, ši trečiadienį 
prezidentas atvyksta į Pa
ryžių, kur išbus iki penkta
dienio ir tada grįš namo, gal 
pakelėj sustodamas Škoti
joje.

Ir Bonnoje ir Londone 
žmonės pasitiko Amerikos 
prezidentą labai širdingai. 
Didžiulės minios žmonių vi
sur jį sveikino kaip seną pa
žįstamą ir brangų svečią.

Ne mažiau iškilmingas 
pasitikimas prezidento lau
kia Paryžiuje, kur gen. Ei
senhovver lankosi jau ne 
pirmą kartą

Apie prezidento derybas 
su Vokietijos ir Anglijos vy
riausybėmis pranešimų yra 
labai mažai. Vienas spau
dos atstovas net prašė anglų 
vyriausybės atstovą kad jis 
nepasakotų, ką prezidentas 
valgė, bet pasakytų, ką jis 
tarėsi ir ką sutarė su Ang
lijos vyriausybe.

Paryžiuje prezidentas tu
rės pasitarimus su gen. de 
Gaulle, su Italijos vyriausy
bės atstovais ir su NATO 
valstybių kai kuriais vadais.

Atominė Ataka Butą
Baisiai Nuostolinga
Kongreso jungtinė atomi

nės energijos komisija pas
kelbė savo tyrinėjimo re
zultatus dėl civilės apsau
gos. Komisija sako, kad ne
tikėta (staigi) atominė ata
ka galėtų užmušti apie 50 
milionų žmonių krašte ir la
bai daug sužeistų. Todėl ci
vilės apsaugos reikalas yra 
degantis.

Gerai paruošta civilė ap
sauga aukų skaičių galėtų 
žymiai sumažinti ir laikas 
yra tuo rimtai susirūpinti.

Komisija kreipiasi į vi
sus gyventojus ir nurodo, 
jog gerai paruošta civilė 
apsauga gali aukų skaičių 
labai sumažinti, todėl toki 
apsauga yra būtinai reika
linga.

Komisija galutinai neat
sakė klausimą, kas pirmoj 
eilėj turi civilė apsauga su
sirūpinti — federalinė vai- 
džia, valstijos, miestai ar at
skiri žmonės. Be aiškaus pa
reigų paskirstymo geros ci
vilės apsaugos negalima tu
rėti, kas nors turi vadovauk

KINAI BUTANE?

Viena žinių agentūra pra
neša. kad kinų kariuomenė 
jau įžengė i Butan valsty
bės teritoriją, Kitų šaltinių 
ta žinia dar nėra patvirtin
ta. Indija yra pasižadėjusi 
ginti Butano teritoriją

f
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Po 20 metu
Prieš 20 metu, 1939 metais rugsėjo 1 d. ankstį rytą, 

hitlerinės Vokietijos armija iš pasalų užpuolė Lenkiją. 
2 dienas vėliau Anglija ir Prancūzija, laikydamosis savo 
sutarčių su Lenkija, paskelbė karą Vokietijai. Antrasis 
pasaulio karas prasidėjo.

Savaitė prieš anuojo pasaulinio karo pradžią, rug
pjūčio 23 d., du totalitariniai diktatoriai—Hitleris ir Sta
linas—pasirašė neužmirštamą niekšystės ir judošystės 
sutartį, kuri -ir nulėmė karo pradžią. Apsisaugojęs nuo 
dviejų frontų pavojaus, Hitleris metėsi į karą, susitaręs 
su savo bičiuliu Stalinu, kaip jiedu dalinsis Europos Ry
tus. Stalinas, už atpalaidavimą Hitlerio rankų, išsiderėjo 
pusę Lenkijos, Baltijos šalis, Suomiją, dalį Rumunijos. 
Grobiui užtikrinti, Sovietų Rusijos armija rugsėjo 
17 d. užpuolė Lenkiją ir padėjo ją Hitleriui pribaigti, o 
vėliau surankiojo savo grobio dali Baltijos kraštuose, Be
sarabijoj, Bukovinoj ir Suomijoj. Grobį užtikrinęs, Stali
nas ramiai laukė, kol Anglija ir Prancūzija kruvinose im
tynėse ir pačios nusilps ir nusilpnins Vokietiją, o tada 
būtų atėjęs laikas rusiškai meškai puotauti nusilpusioj 
Europoj.

Stalino planus suardė jo nesenas bičiulis Hitleris. Po 
Prancūzijos sumušimo, jis nukreipė savo ginklus prieš 
Sovietų Rusiją, ją nuteriojo, bet dėl Amerikos įsitrauki
mo į karą pateko i dviejų frontų ugnį ir karą pralaimėjo. 
Sovietų Rusija, su Amerikos ir Anglijos pagalba, karą 
užbaigė pergalėtojų pusėje ir pasistengė iš karo pasinau
doti daug daugiau, negu ji tikėjosi iš susitarimo su Hitle
riu laimėti.

Istorikai kada nors ilgai aiškins, kodėl Sovietų Ru
sija, karo nuteriota ir parodžiusi savo grobuonišką pri
gimtį, galėjo netrukdomai uždėti savo leteną ant visos 
eilės tautų Europoje ir sugebėjo prisidėti prie Azijos tau
tų santykių pagrindinio pakeitimo Kinijos perversmu. 
Istorija priežastis gal išaiškins, bet istorija nieko nepa-

»»«ngąi viJvtJmi

HAWAJV ATSTOVAI WA8H15 OTONE

Neseniai naujoji Hawają valstija išrinko savo atsto
vus į Amerikos kongresą, čia matome republikoną 
senatorių Hiram L. Fong (kairėj) ir demokratą sena. 
torių Oren E. Long ant Kapitolinus laiptų einant pri
imti priesaiką. Šen. Fong yra pirmasis kiniečių kilmės 
žmogus Amerikos kongrese.

Kam pakviestas Nikita
V. KYMANTAS

nuo laiko iki Nikitos Chruš
čiovo atvykimo į Ameriką, o 

keis dabar esamuose valstybių santykiuose. O tie san- ■ prezidentas D. Eisenhovver 
kiai mums visiems vra labai aiškiai matomi. tpaudos konferencijoje rug

Tarp pirmojo pasaulinio karo galo ir antrojo pasau
linio karo pradžios praėjo arti 21 metų laiko. Dabar, 20 
metu no antroio Dasaulinio karo Dradžios. valstybių san-

Dar buvo daugiau ne mė- laužė į Laos valstybę, gro
dami padegti naują karą ir 
kam jo įsakytas Gromyko 
niekais pavertė Ž e n evos 
konferenciją.

Nikitos pakvietimas at
vykti Amerikon sukėlė vi
sokių kalbų. Buvo ir tokių, 
kuriose Amerikos

piūčio 12 d. jau papasakojo 
aikraščių korespondentams, 

apie ką jis su Nikita kalbė

liais, koks yra jų įrengimas, 
juose žmonės dirba ir 
užsidirba. Kai Nikita 

pamatytų, kaip prie didžių
jų įmonių jų darbo metu 
dirbančiųjų a u tomibiliais 
nustatomi milžiniški žemės 
plotai ir tai kiaurai per visą 
Ameriką, kaip automobi
liais yra užgrūstos miestų 
gatvės, gal jam nebūtų sun
ku patikėti, kad tų automo
bilių Amerikoje yra 60 mi- 
lionų, ir tai yra gerbūvio 
pažymys. Norėtų Nikitą nu
vežti pas Amerikos farme- 
rius ir jam parodyti Ameri
kos žemės ūkį—tegu pama
to, kas yra laisvo žmogaus 
darbas ir palygina su savai
siais kolūkiais. S u t i nka 
Chruščiovui parodyti net 
Amerikos kariškus įrengi
mus. Ir kai Nikita tą viską 
pamatytų, gal iš jo galvos 
išsivėdintų neteisngos ir 
piktos mintis apie Ameriką
ir jos žmones.

Prezidentas pareiškė 
sveikų minčių ir apie dabar 
vykstantį plieno streiką. 
Daug kas jam piršo, kad 
prezidentas padarytų ypa
tingų pastangų ir streiką 
likviduotų dar prieš atvyk
stant Nikitai. Tų žmonių su
pratimu streikas yra netvar
kos ūkiškame Amerikos gy
venime pažymys ir Nikitai 
duos progos šaipytis. “Drau
sti darbininkams strekuoti 
ir sustreikavusius gniuždin- 
ti jėgos pagalba moka tik 
Sovietai. Mums su jais ne
pakeliui.”

Spaudos konferencijoje 
prezidentas buvo dar pa
klaustas, ar jis turi naujų

Kas savaite

tykiai labai primena 1939 metus, kada visi kalbėjo apie jobsti^nuoISdus^i^So- ^*1 numato.mos ‘ ™'"
,*[ Seinai irkongresmonai Eisen- ainių” konferencijos. At- 

vietų bosui statomų klausi- howenui primine, kad jo sakymas buvo trumpąs: vir- 
mų nevynioti į vatą. Pačius ’ ~ ~ * -

‘civilizacijos gelbėjimą” ir risi ruošėsi karo imtynėms. 
Dabartinių karo ginklų baisumas ypač sustiprino kalbas 
apie civilizacijos gelbėjimą. Ne tik kalbas, bet ir valsty
bės vyrų pastangas ką nors daryli, kad ginkluoto konflik
to galimo būtų išvengti. Ar tos pastangos duos norimų 
vaisių, to niekas nežino, bet tos pastangos labai primena 
kitų valstybės vyrų prieš virš 20 metų darytus bandymus 
apsaugoti žmoniją nuo gresiančio karo.

Minint antrojo pasaulinio karo pradžią, to karo, kuris 
iš ilgos nelaisvės metų ištrūkusiai mūsų gimtajai šaliai 
Lietuvai atėmė nepriklausomybę, pasaulyje matome vie
ną krizę vejantis kitą. Nuo Berlyno iki Laoso, nuo Indi
jos sienų iki Viduriniųjų Rytų, krizė seka krizę ir niekas 
nėra tįkras, kur valstybės vyrų ir diplomatų pastangos 
baigsis nauja karo audra.

Dvidešimtąją antrojo pasaulinio karo pradžios su* 
kaktį minime dideliame netikrume. Tikėkimės taikos, bet 
kartu ir linkėkime, kad valstybės vyrai neužmirštų pa- 

ir neleistų užklupti nei save, nei mus visus nepa- 
s gintis nūo.Hitlerio ir Stalino dvasios įpėdinių.

? j^1,

karčiausius jis nori pastaty
ti - Nikitai pačioje kalbos 
pradžioje—kam jo pakurs
tyti Kinijos komunistai įsi-

kviečiamo svečio rankos yra šūnių konferencija tik tuo- 
sumirkytotf nekaltų žmonių jnet būtų verta šaukti, jei
kraujuje virš alkūnių ir kad 
demokratiškai Amerikai gė
da kviestis svečiuotis pasau- 
’linį smurtininką. Eisenhow-

joje būtų susiprasta žmoniš
kai sutvarkyti dabarties 
svarbiausius reikalus, su
tvirtinti taiką ir palaisvinti 

!er pasiaiškino, kuriuo tik- kelią ramiai žmonijos pa- 
žangai.

Betkam gali pasirodyti, 
kad Eisenhowerio be reika-

mokyklas. Skaitėme laišką slu J“ ,iarF 
vienos gimnaziją baigusios y1“ su ^rasciovu pas save 
mergaites iš Lietuvei Ji i"“'® k.®.ho“ { 
dirba ligoninėj ir gauna per

Lietuvių skundai
Lietuvoje lankėsi bolševi

kų parinkta ir išsijuota “tu
ristų” ekskursija iš Ameri
kos. Važiavo būrys bolševi
kų ir bolševikuojančių seno- 
jo krajaus aplankyti.

Dabar pirmoji ekskursija 
jau grįžo ir jos dalyviai pa
sakoja, ką jie matė, arba 

i teisingiau, ką jiems bolševi
kai Lietuvoje rodė. 

j Turistai daug ką matė. 
Jie matė Vilniaus slauną 
miestą, matė Panerių masi
nių kapinių kaulus, matė 
Paleckį ii* Rotomską, matė1 
savo gimines, kurie bijojo 

; viską pasakoti, ir dabar, grį
žę iš Lietuvos, tie turistai 
dėsis ekspeilais ir pūs dū
mus į akis, dažnai net pa- 
ty nesuprasdami, kad jie 
yra tik įrankiai propagandi
stų rankose.

Tuo tarpu lietuviai Lie
tuvoje surado kitą būdą sa- 

’vo tikrąjį nusistatymą pa
reikšti. Jie tą padarė Ame
rikiečių parodoje Maskvo
je, įrašydami į pastabų kny
gą savo nusiskundimus dėl 
rusų šeimininkavimo Lietu
voje.
Amerikoniški turistai Lie- 

i tuvoje rusų Lietuvoje nema- 
Į tė ir negirdėjo, o Lietuvos 
lietuviai tų rasų ponovimą 
kasdien ant savo kupros 
jaučia. Dėl to jie ir skun
džiasi. štai vienas Įrašas į 
Amerikos parodos pastabų 
knygą Maskvoje:

“Mes esame lietuviai ir 
mes galime rašyti ir sakyti 
tiktai tą, ką valdžia mums 
liepia. Mes esame nelaimin
gi ir nekantriai laukiame 
laiko, kada patys galėsime 
save tvarkyti.”

, Toks yra vienas iš dau
gelio lietuvių skundų, Įrašy
tų Amerikos parodos Mas
kvoje pastabų knygoje.

mėnesį tik 350 rublių algos, 
apie “mokytų ponų” kostiu
mėlį ar padorius čeveriku- 
čius ji ir nesvajoja.

Joniko klausimas, kas iš
mokslintoj Lietuvoje kiau-

norįs pralaužti ledus Vaka- ]o paskubėta atverti pnesui 
rų ir Rytų santykiuose, ku-^širdj įr protą.” ir jam turi i Indija ir Kinija 
rie atsirado po karo Korė- būti aišku, su kuo jis turi
joje ir pažadint nusivylusių 
žmonių širdyse geresnių lai
kų viltis.

To stebuklo prezidentas
les ganvs, arba Pivosai pa- noris’ atrodo, pasiekti atvi- 
kištas klausimas, kas jums į1?"11’’ noru drąsiai ir nuo-- III---- I ----- .-- -gf iSaMriajoi lidkdmėšlą veš, y^a yięnas

tų — —- - —
nėra^rancipT’ai yra pik- susitarti, patikrinti taiką ir 
tas klausimas, kiek'biurok- taikingai sugyventi. Prezi- 
ratų, sąskaitininku, speciali- dentas *vra pasiruošęs para
stų, kontrolierių, ‘ inspekto- Nikitai beveik viską, 
rių, ūkio šnipų ir šnipelių, ko Jis Amerikoje norėtų pa- 
įvairiausių popierinių žiur- matyti. Parodyti visų pirma 
kių reikia turėti ant tam ti- Amerikos žmones, kaip jie 
kro skaičiaus dirbančiųjų? idirba, kaip gyvena ir kaip 

Senoviškame dvare buvo ->ie taikingai nusiteikę, 
dvarininkas ir jo keletas Prezidentas norėtų pasi- 
užveizdų. Kolchoze yra ke- sodinti Nikitą į helikopterį, 
eriopai daugiau užveizdų, nuskraidinti jį į Washing-

nrie Smetonos Vieno ie vie- zemes ukl° mokyklų 'gėrusiaisF”* 1 • X- nepriklausomybės laikais?’ f* »vo tiesiogines biuro- vietas ir jam parodyti, ko
to je jis tiek Įsibėgėjo, jog «jej būčiau smetoniniltas I trati j

A p Vz v a lg
kiškame dienraštyje rašo

KAS M£ŠLĄ VEŠ?

Kadaise Amerikoje lan
kėsi toks Smetonos diktatū
ras garbintojas pavarde Pi- 
voša-Gricius. Jis čia paša- vra 
mokslo pažangą Lietuvoje; mokyklą
kojo lietuviams apie didelę “Kiek Lietuvoje buvo aukSt^ų. buhalterių, ~ specialistų, ir tono

štai ką:
“Skaitau Vilniauss spaudoje 

ės ūkio mi-Lietuvos TSR Žemės 
n isterijos skelbimą: Ragina 
moksleivius stoti į vieną ii 24 
žemės akio technikumą. Tai 

aukštesniųjų specialiųjų

trati jos kolchozą prižiūri kiuose ______ __
pasigyrė daugiau, negu kai irgi degčiau iš uparos. Ką jie į ėmės ūkio ministerijos vai- Amerikoje valstybės tar- 
kurių klausytojų kanuybė komunistų parti- nautojų ir pramonės darbi-
valam naktin Jam steig^ tiek mokyklų, jog už me-| os skirti prižiūrėtojai, ra j o- ninku milionai. Tegu Nikita

j kitu, nebebus kam kiaules jų ir apylinkių komitetai ir, įsitikina, kad Amerikos pa- £ 
edkdrtki, aie?r* »bejo, va]stybinė inspek- rodoje Maskvoje parodyti|t

namuose gyvena

galėjo pakelti. Jam bekal 
bant apie ‘‘mokslo pažan-

vienas klausytojas iš gan- 
vietos jo paklausė:

“O sakyk, ponas, ką jūs 
ten Lietuvoje darysit, kai 
visi bus

<ija. Visi kiša savo snapą, gyvenamieji namai su visais
Yra sakoma, jog vienas yia viens kitą kontroliuoja moderniais' patogumais nė- 

glusas gali iškelti tiek klau- p tam eiliniam mėšlo vežė- ra propaganda. Jam būtų 
jui reikia ant savo kupros įdomu ir tai sužinoti, kad 

jumo t«u» urną išveš. , ne Uk *>vfet»ką mili‘ kapitalistinė Amerika nėra
Pivoša žmogus iškalbus, Skn ŽS ^nzT?ą’ bet ir išpurpusią darbo žmogui taip žiauri,

tą klausimą lengvai atrakę 5! 0 biu- kaip apie ją kalbama Sovie-
(dabar tas pats Pivoša gar-! ganymo, jei Jonikas -okratai veisiasi kaip triu- tų spaudoje. Ne tik plieno 

ga, aukstesmu mokyklų neM-fini t™ 'aukštesnių mokyklų nepa-’jfcj, v kaip tos “Gyvulių
“individualine neneria” už l’erstų i.^^ias. 'Farmos” kiaulės.

- J1* in^" .Jf2 dar negirdejo, kad aukštąjį Jei Paleckio “roiuie” tik
tarnavimą režimui, mėšlo v • IO roJuJeife neveža) ,(ne aukštesni) mokslą bai- Jdaulių piemenų tetruktų,

gę žmonės yra vadinami būtų galima audėjus tokius 
Bet mėšlo vežimo klausi- "mokytais ponais” ir neiio- “ "ną dabar pakėlė kitas žmo- ja kostiumus, kurie kainuo

ją padarė “Vilnies” ja 1,500 rublių! Ne taip yra

bina bolševikus ir gaunah n

MK *ą pj
{Jonikus į maišą ten pasiųs* 
i, tegu džiaugiasi gyvenimu 
r “rojaus” žalčiais, bet rei-

Jis savo bolševi- su baigusiais aukštesnes kalas yra painesnis.

reikalo. Kiek tiesiai ir atvi
rai Eisenhower bežiūrėtų 
Nikitai į akis, dėl to Krem
liaus chano akys nesiliaus 
buvusios žvairos. N i k ita 
vykstž į Ameriką ne tik kad 

kai ko 4ie pasi

Amerikos biznio pašau* 
lį galimumu riebiai pelnytis 
iš taikingų su Sovietais san
tykių. Maskvai rūpi bent 
laikinai gerai sau nuteikti 
pikčiausią Vakaruose prie
šą, per jį ir visus Vakarus, ir 
būsimose konferencijose de
rybose vėl laimėti rublį už 
kapeiką.

žodžiais ir nuoširdumu 
negalima pakeisti Krem
liaus valdovų “notūro.” At
rodo, ir pats Amerikos pre
zidentas netiki g a 1 ė s iąs 
įlaužti labai jau storus ledus 
Vakarų santykiuose su Ry
tais. Jam bus dar nemaža 
vargo, kad išlaikytų vienin
gą frontą pačių vakariečių 
tarpe. Bet atvirumas kalbo
je su Nikita ir čia, ir Mas
kvoje Vakarams nepakenks. 
Chruščiovas, kad ir suktas, 
yra pakankamai protingas, 
kad pamatęs Ameriką, ne
suprastų jos ūkiško, kartu 
ir militarinio pranašumo ir 
nebebūtų greitas pralenkti 
ją per septynerius metus. 
Tesinorėtų palinkėti mūsų 
prezidentui, kad jis pokal
biuose su Sovietų vyrais čia 
ir Maskvoje, ypač per dery
bas su jais konferencijoje 
būtų toks pat aiškus ir pa
siryžęs, kokiu jis buvo

pramonės ir kitų pramonės 
sričių kompanijos, bet pavie
niai turtuoliai yra čia pasta
tę pavyzdingų namų koloni
jų, kuriuos dažnas dirban
čiųjų be valgo įsigiję nuo
savybėn.

Norėtų parodyti ir di
džiuosius Amerikos fabri- spaudos konferencijoje.

Kinų kariuomenė įsiveržė 
'į Indijos teritoriją! Kruvini 
mūšiai Kinijos-Indijos pa
sienyje! Nehru kaltina Ki
niją dėl agresijos!

Tokie ir panašūs didžiu
liai antgalviai išmargino pe
reitą savaitę Amerikos lai
kraščių pirmus puskapius.

Skaitant tuos antgalvius 
nenoromis kyla mintis—ne
jaugi tai yra pradžia nau
jos kruvinos pirties? Argi 
didžiausios ir tirščiausiai 
apgyventos valstybės pra
dės jėgų bandymą?

Nežiūrint rėksningų ant- 
galvių dabar Indijos ir Ki
nijos konfliktas vargu išsi
gims į didelį kąra. šaudo
masis vyksta pasienyje, kur 
siena nėra aiškiai nutiesta 
ir kui* kinai jau seniai reiš
kia pretenzijas į Indijos 
valdomas žemes. Bet pir
mas kraujas jau liejasi. Pa
sirašytos sutartys jau ap- 
spiaudytos. Iškilmingi paža
dai laikytis “penkių punk
tų” kaimynų sugyvenime 
jau apšlakstyti krauju ...

O kas toliau? Toliau In
dija turės nulipti nuo neu
tralumo tvoros ir ginkluotis, 
kad šiaurės kaimynas nea
teitų jos “išvaduoti” ne tik 
is pasienio ginčijamų terito
rijų, bet ir iš demokratijos 
bei nepriklausomybės neva
lios.

Laoso chaosas
Susišaudymas tarp Indi

jos ir Kinijos kariuomenės 
dalinių dar labiau pabrėžia 
Laoso įvykių svarbą. Dabar

nebėra abejonės, kad Kini
jos komunistinė valdžia 
bendrai su šiaurinio Anamo 
(Vietnamo) komunistais ry
žosi likviduoti dar vieną ne
priklausomą Azijos valsty
bę—Laosą. Amerika pasku
bom siunčia Laosui ginklų 
pagalbą, bet ar nebus per 
vėlu? Ai- ginklų pagalbos 
užteks? Ar Jungtinių Tautų 
“poteriai” New Yorke gel
bės ką nors prieš komunistų 
kanuoles ii- gerai išmiklin
tus partizanus?

Laose pasikartoja sena ir 
vis dai- nauja “istorija.” 
Taikieji likvidavo Indokini
jos karą “dalybomis” per
pus, kaip Korėjoj ir Vokie
tijoje. Karą likvidavo po 
išdidaus blofavimo ir po to 
užmigo. Taikieji mano, kad 
jeigu popieriukas pasirašy
tas ir Laoso, Kambodžijos ir 
Anamo klausimas “išspręs
tas,” tai ko daugiau berei
kia? Ne taip į reikalą žiūri 
komunistai. Jiems kiekviena 

i taika yra tik paliaubos, ku
rias jie išnaudoja tolimes
niam ginklavimuisi ir pasi- 
raošimui. Kai jie pasiruošia, 
tada “taika” išnyksta ir tai- 

jkieji pabunda nuo kanuolių 
ir kulkosvydžių trenksmo. 
Pabudo ir Laose, bet pabu
do, kada priešas jau šaudo.

Daugelis skaitėme pasa
kaitę “Ūgly American,” 
apie mūsų kvailokus diplo
matus kur tai Aziioie Bet 
bėda nėra tame, kad diplo- 

i matai kvailoki, bet kad tie, 
kurie sėdi pačiame politikos 
centre, taip yra užsikrėtę 
taikingumo, “tiktai gynimo
si” ir “status quo” idėjomis, 
kad jie niekam kitam tuose 
smegenyse ir vietos nebetu
ri ir todėl kol perkūnas ne
trenkia, jie ir nemano žeg
notis, ar ruoštis.

Berklav»’o nuodėmė
Iš Sovietų Latvijos prane

ša apie pašalinimą iš vietos 
Latvijos ministeriu pirmi
ninko pavaduotojo Eduardo 
Berklavso. Jis buvo pašalin
tas iš savo pareigų už tai, 
kad “atvirai” siūlė Latvijos 
ūkį tvarkyli taip, kad Lat
vijos gyventojams būtų ge
riau, o ne pagal visos Soviet 
tijos “planą.”

Maskva siūlė Latvijai pa
statyti didelį vagonų ir dyze
linių garvežių fabriką, o 
Berklavs siūlė statyti eilę 
nedidelių dirbtuvių, kurios 
gamintų Latvijos gyvento
jams trūkstamų prekių.

Už rūpinimąsi Latvijos, o 
ne visos Sovietų Rusijos in
teresais Berklavs buvo ap
šauktas ‘nacionalistu’ ir pa
varytas iš savo vietos.

Berklavs nusidėjo ir tuo, 
kad siūlė Latvijoj pagami
namas prekes pirmoj eilėj 
ir skirstyti Latvijoj, o į So- 
vietiją gabenti, kas atlie
ka. Už tokią ereziją Ber
klavs skaudžiai nukentėjo.

Tikras pavergtų tautų ko
munistas turi pirmiausiai 
rūpintis apie rusų pasotini
mą, o savai tautai turi ten
kintis, kas nuo rusų atlieka.

Berklavs yra darbinin
kas, bet, matyti, bolševiz
mas iš jo nesugebėjo pada
ryti vergo.

‘"Gyventi už tėvynę”
Gimė naujas lietuvis, ku

ris savo šūkiu skelbia “gy
venti už tėvynę.” Durniai 
už ją miršta, o gudrūs gy
vena! Gyvena ir tunka ...

J. D.

I
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIBKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAfeO 

TAS DUONOS

VARGAS TEBELAPUOJA
Balio direktorių posėdis

Š. m. rugpiūčio 8 d. Baifc 
Centro patalpose įvyko Bal
fo direktorių posėdis, kuria
me dalyvavo beveik visi di
rektoriai arba jų pavaduo
tojai, bei visi revizijos ko
misijos nariai.

Vienos pilnius darbe, die
nos bėgyje buvo peržvelgta 
metinė Balfo veikla ir svar
styta įvairūs patobulinimai 
pagal revizijos komisijos 
pasiūlymus.

Sutarta 1960 metais šauk
ti jubiliejinį Balfo 15 metų 
veiklos seimą (dešimtąjį) 
Chicagoje, o sekantį direk
torių posėdį nutarta kvies
ti 1960 m. kovo mėnesį.

Balfo įstatų k o misija 
pradės studijuoti Balfo įs
tatus, kuriems pakeitimų pa
siūlymus pateiks sekančiam 
direktorių posėdžiui ir de
šimtam Balfo seimui.

Atvykdamas į direktorių 
posėdį Chicagos Balfo ap
skrities iždininkas ir Balfo 
direktorius Ign. Daukus at
vežę $5,000 Balfo šalpos 
reikalams.
Šalpa Austrijai

Centro Valdyba nutarė 
skirti Austrijoje esantiems
Kutuviomo hmmliniomc criliv- iivvu'riaiuo uviuvunamo evip-

ti $500.00. Austrijoje šiuo 
metu, bene pastoviam trem
ties vargui išgyventi, liko 
keliasdešimt lietuvių, dau
gumoje vaikų, moterų ir li
gonių. Jiems neįmanoma 
pasiųsti didesniais kiekiais 
nei rūbų, nei maisto. Austri
joj likusiais ir ten vargstan
čiais lietuviais nuoširdžiai 
rūpinasi Balfo įgaliotinis 
prel. Kl. Razminas.
Vargo mokykloms $500.09

Balfo Centro Valdyba, 
gavusi papildomų žinių apie 
lietuviškas Vargo Mokyklos 
Vokietijoje, joms remti pa
skyrė $500.00. Vargo Mo
kyklomis Vokietijoj šiuo 
metu rūpinasi žurnalistas ir 
V. Kr. B. Valdybos narys p. 
Stepas yykintas. Toms mo
kykloms visko trūksta, de- 

viskuo 
v $500

f . jdžiąu-
sia Vargo Mokykloms šalpa 
nuo jų darbo pradžios.
Balfo vaistai ir rūbų paketai

Jau beveik nusistovėjo 
taisyklė, kad kiekvieną dar
bo dieną Balfo lėšomis pa
siunčiama į tolimus kraštus, 
per geležinę sieną po du 
vaistų siuntinukus. Beveik 
kasdien ten pat pasiunčia
ma po 2-3 rūbų paketukus,

už kuriuos sumoka Balfas. 
Vaistų paketėlių, kuriuos 
užsako ir apmoka prašyto
jai, išsiunčiama žymiai 
dbugiau (liepos mėn. 150 
siuntinių).

Vėl norisi priminti, kad 
vaistų siuntos nėra apdrau
stos, joms dingus, Balfas 
neturi priemonių surasti, nei 
nuostolius siuntėjui atgauti, 
tačiau laimei tų dingimų pa
sitaiko labai mažai (vos ke
li iš tūkstančio).

Maistas lietuviams 
tremtiniams Vokietijoj

Liepos - rugpiučio mė
nesiais nusiųsta ar buvo pa
keliui į Vokietiją trys spe
cialios Balfo siuntos laivais. 
Ten buvo 7,252 svarai rūbų, 
54,000 sv. pieno miltelių ir 
80,000 svarų miltų. Visų tų 
gėrybių vertė su pristatymu 
gerokai viršytų 25,000 do
lerių arba 100,000 markių 
sumą. Paskirsčius, išvežio
jus tremtiniams — nėra tai 
daug, atsimenant, kad tai 
yra trijų mėnesių davinys 
keliems tūkstančiams žmo
nių. Stipriau sušelpti trem
tinius Vokietijoje pinigais 
negalima, nes jų nėra pa
kankamai visoms individua
lioms siuntom į Anapus ap
mokėti.

Kad taip Balfo skyriai šį 
rudenį labiau subruzdėtų, 
dosnių širdžių daugiau at
sirastų, galima būtų ir reikė
tų daugelį iš vargelio stip
riau gelbėti, sušelpti.

Tremtinių metai (Refugee 
Year)

Visiems žinoma, kad šie 
metai yra paskelbti Trem
tinių Metais. Pati paskelbi
mo idėja kilo Jungtinių Pa
saulio Valstybių aukštojo 
komisaro pabėgėlių reika- 

įlams įstaigoje. Ją parėmė 
daugelis valstybių.

Šiuo metu pasaulyje pa- 
bėgėlių-tremtinių esama per 
50,000,000. Didieji tų pa
bėgėlių būriai koncentruo
jasi Artimuose Rytuose (a- 
rabai), Korėjoj, Formozoje 
(Jrinąi)riF
pojeV^IM
prieauglio emigrąclją' 
lijos, Graikijos, Jugoslavi
jos, nes tie kraštai nebeiš- 
maitina savo vaikų ir bel
džiasi į Jungtines Pasaulio 
Tautas.

Pabėgėlių Metų proga 
JAV prezidento žinion pa 
skilia $10,000,000. Tai la 
šas jūroje. Proporcingai gy 
ventojų skaičiui skandinavi 
tautos duoda daugiausia 
aukų pabėgėliams šelpt

Maža vilties, kad JAV sena
to svarstomi nauji imigraci
jos įstatymai padėtų užsiu
vusiems mūsų tremtinaims 
atvykti į JAV.

Lietuviams tremtiniams 
maža kas teks iš Tremtinių 
Metų minėjimo. Mat, beveik 
skaitoma, kad lietuviai 
tremtiniai jau išemigravę, 
įsikūrę. Tiesą sakant, nuo 
raudonojo teroro ir kitų 
persekiojimų kasdien į lai
svę atbėga daugiau tremti
nių, negu visas lietu
vių tremtinių skaičius.

Tikimasi, kad JAV Euro
pos pagalba (USEP) dabar 
gaus šiek tiek specialių lė
šų iš tų 10 miiionų dolerių, 
kurie yra prezidento Eisen- 
howerio žinioje. Balfas da
ro žygius iš tos sumos šį tą 
išprašyti ir lietuviams trem
tiniams. Tačiau lietuvių šal
pos darbai lietuviams didžia 
dalimi yra ir liks lietuvių 
pareiga, kurią kiti tik šiek 
tiek padės atlikti.

NEW HAVEN, CONN.

SUDIEV — SKRENDU APLINK FaSALM

Saa Francisco laikrodininkas Peter Gluck vieno mo. 
toro lėktuvu skrenda aplink pasauli. Per 2 savaiti jis 

tikisi sugrįžti, nuskridęs 22,800 mylią. Į savo lėktuvą 
jis neSasi ir laikrodi, kuris panašus i paukščio narvelį.

W0RCESTERI0 NAUJIENOS
Netikėtas svečias jčialis pakvietė mane ir J.

- i Sšalaviejų ten nuvažiuoti. 
Rugpiučio 22 d. mus ap-1 Radome daug jaunimo. Va- 

lankė svečias krepšininkas! garnamis iš oro gražiai pa-
Drąsutis Grabauskas, tik ką taisytas ir dar taisomas.ė-rvlimACI _ Į---- -grįžęs iŠ tolimos kelionės 
Pietų Amerikoje, kur lietu-

Grįždami užsukome A. 
Tomkų statomo namo pa-

Mirė Jonas Čirvinskas
Nors jau yra suvėluota, 

vienok norime pasidalinti su 
gerbiamais Keleivio skaity
tojais liūdna žinia, kad Ke
leivis neteko savo ilgų metų 
skaitytojo Jono Čirvinsko, 
kuris po neilgos ligos persi-

an aiim nncoiilill Hir. ovi oiuv Įjctoctviiiva uu-

želio 26 d. ir palaidotas to 
paties mėnesio 29 d. su R. 
Katalikų iškilmėmis šv. 
Lauryno kapuose.

Dideliame nuliūdime liko 
jo žmona Ona, su kuria ve
lionis išgyveno 23 metus; 
taipgi du broliai—vienas 
Lietuvoje, o antras Ameri
koje, ir keliolika brolvaikių 
ir seservaikių.

Velionis Jonas Čirvinskas 
buvo sulaukęs 78 metų am
žiaus; buvo kilęs iš Vašgi- 
rės, Eržvilko parapijos, į 
Ameriką atvyko jau atitar
navęs rusų kariuomenėje 
raitelių pulke ir dalyvavęs 
rusų-japonų kare.

Velionis Jonas buvo ne
paprastai geros širdies žmo
gus, todėl jo artimieji ir 
draugai minės jį ilgai su 
liūdesiu ir nuoširdžia pa-

j. or

SUGRI2O komunistų 
I-OJI EKSKURSIJA

KONSULATAS JIEŠKO
Bronislovas, Jono 

ir Barboros sūnus, gimęs Rieta

vo vai. 1925 m., birželio 30 d. 

j Urbonas Tei ras, Juozo s., gimęs 
Ažušiiių km., Obelių vai., Rokiš
kio aps.
Urbštavičius Vladas, Juozo s., 
iš Dauboraičių km.. Krekena

vos vai. Panevėžio aps. 

Venckūnaitė E u f rozinija iš 

Kauno - Aukštosios Panemunės. 

Zubrio’:;,< Juozas., jo vaikai An-I x > lJT a m tIviart’<nnuis, ii vziia, gy-
veno ibi 1 So. YVood. Chicago, III 
Ak.neigus Juozas, Juozo sūnus.
.iie?

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Ameriko*. Joje aprašoma:
Apie kelionę Alias kon; Vaizdai nuo Atlanto ild Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra" 
(spūdžiai iš Kalifornijos; ■ Raudonmedžių Imperija
Apie HoRyvoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro 
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yeliovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;

Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upė po žeme; žuvys he akių...
Ir daug,vlaug kitų įdomybių! Sa gražiais

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

“KELEIVIS”
<96 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

Liepos gale į Lietuvą iš* 
vykusi 22 asmenų komunis
tų organizuota pirmoji eks
kursija į Lietuvą jau sugrį
žo, o antroji (18 asmenų) 
grįš kiek vėliau.

Laisvė ir Vilnis jau skel
bia įvairiose vietose rengia
mas gegužines, kuriose grį
žę iš Lietuvos papasakos, ką 
jie Lietuvoje matė.

Tais savo skelbimais bol
ševikų laikraščiai nori pa
traukti daugiau “kostumie- 
rių” į savo parengimus ir 
padaryti riebesnį biznį.

Nėra abejonės, kad par
vežti kiškio pyragai iš Lie
tuvos patrauks į komunistų 
kermošius vieną kitą ir iš 
tų žmonių, kurie šiaip jau 
pas komunistus nesilanko, 
bet galima tokiems žmo
nėms iš anksto pasakyti, 
kad jie išgirs tą pačią pro
pagandą, kurią komunistai 
visada skleidė ir dabar 
skleidžia.

Bušienė-Kaulaitė Petronėlė ir Vn-cTV?Y.,,, 
jos sesuo Murauskiene-Kaulaite 

Barbora, Juozo dukterys, kil. iš 

Šarpų km., Rietavo par. Telšių 

aps.

Dirmeikienė (ar Dermeikienė)
Pranciška, Mato duktė, ir jos 

vaikai Antanas, Stanislovas ir 
Elena, Juozo vaikai.

Gervė Jurgis, Jurgio sūnus, gi

męs Garliavos vai.

Girnius Juozas, Felikso sūnus, 
gimęs Kaune.

Kunickas Jonas, Jurgio sūnus 
su šeima.

Paškevičius Florijonas, Bene

dikto sūnūs.

Požėra Kazys, Antano -sūnus, g.
1910 m. Joninių Hm., Garliavos 

vai. .

Pranauskas Petras, Jono s. ir 
io žmona.

Radzevičius Juozas iš Senaučio 
km., MikalLškio vai., Mariampo- 

les aps., ir šeima.

Bekas Konstantinas ir Bekienė 

Limišauskaitė Antanina.

Šileris Petras. Leono sūnus.
Lauciškės km., Kaltinėnų vai. ir 

šileraitė Pranciška, Petro dkt.

Šimukonaitė Anelė, Miko d., jos 
motina buvusi Tomusaitė, kil. 
iš Ručkakiemio km., Kruonio v.
Staponkus Juozas iš Kalniškių 
km., Plungės vai.

Striauka Juozas, Teodoro sūnus, 
žmona Jankaitė - Striaukienė 
Adolfina, sūnus Povilas. 

Svetlikauskaitė-Butkevičienė E- 

milija, vyras Pranas.

Uklinienė-Jusaitukė Magdė ir 
j'os sesuo Astašau&kienė Agota, 

dukterys Jono ir Marijonos, iš 
Barzdų km., šakių aps.

lekraJ5Sf*Snūs?'§:Vilkta ik 

km., Ttahari.ios vai. - 

Arlauskas, -broliai Savickienės- 
Arlauskaitės, ir jų sūnūs.

Atkočaitytė - ’ Živatkauskienė 

Ona, Benedikto duktė.

Butvilą Jonas, gydytojas 

Čerkasas Antanas ir Dominikas 
kilę iš Paudakščių km.. Akme 

nės vis., Mažeikių aps.

Eitminavičiūtė Liucija, gydyto-

uozas ir Vincas ir 
sesuo Yaliukienė Ona, Adomo 
Astrauskas Povilas, Juozo sū
nus., g\ -. cnes Brooklyn, N. Y. 
Albo a Ais Stasys. Benedikto s., 
gim. ?J1,iskiuose. Skaudvilės vi. 
Baronai: i< Antanas. Martyno s. 
Bercuis Juozas, gimęs 191-1 m.. 
Vbkietijo.je.
Brasas Juozas, Prano s., gyve
nęs Ik onos Aires. Argentinoj.

.„! Bukelis Juozas, kilęs iš Joniškio 
* Vilkinusio vienkiemio, 

škevičias Pranas, Jurgio sn„ 
žmona Kazimiera Daškevi

čienė.
Janul\ nienė-Grigaravičiūtė Ge
nė.
Jokrvs Kazimieras, kilęs iš 

Kvėdarnos miestelio. Tauragės 
aps.. turėjo seserį Marytę 
brolius Stanislovą ir Mikolą. 
Jurgeliūnas Stasys, Stasio s., 

jūrų laivų kapitonas.
An-

Chica-

1.
Dj

ir

Kazaket ičius Antanas,
.Iriaus s., iš Taurakiemio.
Kuosa Petras, gyvenąs 
goję,-turi brolį Albiną.
Levi kas Jonas ir Kristina Le-

Mnžeikių aps.. Laižuvos-.rai.
is

s-.ra
Linkevičius Boleslovas, Fabijo
no s., buvo vadinamas- Lingiu, 
gyvenęs Kaure, žemaičių'g., gi
męs 1925 m.
Midvigas Otto. kilęs iš Šiaulių a. 
Obelevičius Edmundas, kil. iš 
Čaikvnės, Švenčionių aps., eko- 

nomislns.
Skudzi įskas. Viktoras ir Stasė, 
jų dukterys Bronė Senikienė ir 
Danutė, gyveno Joniškyje. 
Steponui* is Antanas. Pranciš
kaus sūnus, buvęs Italijoj.

Tcškomieii arba juos žinan- 
tieii maloniai prašomi atsiliep
ti šiuo adresu:
CONSl LATE GENERAL OF 

LITHUANIA 

11 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

Jei tara

tife H

J*.
Giedraitis Domas, gydytojas. 

Ignatowicz Konrad, gimęs Kau

ne.
Jagminas Kostas, Prano sūnus, 
kilęs iš Rozalimo vai. 

Jankauskas Dzidorius ir Vikto
ras, Jono sūnūs, iš Graužų km.. 
Raseinių aps.

Jalinskas Kazys, Antano s., 
gimęs Dotamų km., Gražiškių 
.vai., Vilkaviškio aps., gyvenąs 
Argentinoje.

Knispelis Andrius, Jono sūnus, 
gimęs Stragutės km., Tauragės 

aps.
Krauze-Tautkaitė. Elzbieta-Li- 
za, Juozo dūk., iš Šiaulių, vaikai 
Erika ir Harris, buvo Dresdcnc. 
Vokietijoj.

Kuzminskas, Juozas, Jonas ir 
Stasys, Juozo sūnūs, iš Šeduvos. 

Kuzminskas Nobertas, Juozo s., 

gyveno Buenos Aires, Argenti

nos respublikoj.
N o vogrockis (Nowogrodzki t 

Mykolas ir Norman Stanislovas. 
Vaclovo Stellos sūnus, gimę 
Chicagje.
Otickas Balys, gyvenęs Sao Pau

lo, Brazilijoj.
Rupeika Augustinas, Antano s., 
iš Prelgavos km., Salantų vai. 

Sadauskaitė Regina, gydytoja. 
Skinder Stanislovas, Jono sūn. 

Skrebys Jonas, Jono s„ gimęs 

Pusbadžio km., Užpalių vai.,

NAI JoS KNYGOS

Keleivio administracijoj gali

ma gauti dar ir šias naujas

knygas:
TA 10 L<: Nl’O KRAŽANTĖS, 
Petrenėlės Orintaitės eiliuota 

apysaka. 110 psl. kaina .. $2.80

UPELIAI NEGRĮŽTA J KAL
NUS, romanas, parašė Pranas 
Nau.okaiiis, psl. 509 .. 45.00.

TAU’OS PRAEITIS. Istorijos 

Draugi;,:., žurnalo pirmoji kny
ga. 164 psl............................$3.00.
MANO ATSIMINIMAI, dr. V. 

rumenienė. 175 psl..........$2.50.

JUSTINAS TUMĖNAS, parašė 

dr. V. Tumėnienė, 174 psl. $1.50

MARTYNAS FIERRO, parašė 
J. 11» rnandez, poema, 82 pusla
pių, kaina ........... .. $1.50,

viai krepšininkai smarkiai; žiūrėti. Grąžus namukas, 
pliekė tenykščius krepšinin- p,ie j0 statybos A. Tomkus 
kus. * _ . ne be reikalo tapo keliais

Jis man atvežė ir dovanų Į svarajs lengvesnis, 
iš brolio Miko, brolienės Te- q jau §alavieji 
resės ir jų sūnaus Alberto. ant kaino tai tikr 

Nuoširdžiai dėkoju bro- • kajp didelio dvarininko 
lienei už taip puikų rankų, mak Apkaltas baltomis J 
darbo megstinuką. Tikiu, ’ lininėmis lentelėmis til 
kad daug laiko ji sugaišo,: ba jų dukterį Dianą ri 
kol tokį gražų megstinį nu-!me bedažančią baltai ’ 
mezgė. Dėkoju ir Drąsučiui | ras. aš pirmą kartą 
Grabauskui už jo atvežimą. taip mikliai judantį te] 

Drąsučio tėvai turi įsigi
ję gražų ūkį apie 10 mylių 
nuo Worcesterio. Tikiu, ka
da nors vėliau juos aplan
kysiu ir daugiau apie juos 
parašysiu.

mergaitės rankose, 
jau didelė padėjėja
Didelis dainininkas

Mirė automobilyj
Rugpiučio 19 d. automo

biliu važiuodamas staiga 
mirė Juozas Lučkauskas 
Luikey, 52 metų amžiaus. 
Automobilis atsimušė į me
dį ir sunkiai sužeidė kartu 
važiavusią žmoną Uršulę ir 
mažą anūkėlį.

Šiomis dienomis mirė 67 
metų amžiaus Jonas Pata
šius, paliko liūdesyj žmoną, 
dukterį ir sūnų.

Rugpiūčio 24 d. Notre 
Dame kapinėse palaiduotas 
Adomas Švedas, 68 metų 
amžiaus. Liūdi žmona Ale
na, du sūnus ir 3 dukterys.
Senieji lietuviai 
apleidžia bizniu*

Petras Miliauskas 
jau tris dalis šimtinės 
veno, bet vis dar kupinąs 
energijos. Kai mudu išvyk* 
štame laiveliu meškerioti, 
tai jis be pertraukos dainuo* 
ja, niūniuoja įvairias dainė* 
les, dar Lietuvoje išmoktas. 
Ir kaip jis neužmiršta? 
Padaužo* siaučia

Rugpiūčio 24 d. mūs|| 
apylinkėje chuliganai iždam 
žė mokyklų langus. Nežinia, 
ka veikia policija automobi
liuose važinėdamas!.

J.

CHICAGO, ILL. 

Karas gengsterių

nore

Vincas česna savo užeigą 
pardavė nelietuviams. Juo
zas Ciunis su sūnumis turėjo 
išsikelti, nes ta vieta veda 
didįjį kelią, bet leidimą lai
kyti užeigą su gėrimais Įsi
dėjo į kišenę.

Seni verslininkai Vincas 
,r ir Magdalena Mitrikai savo 

valgomųjų dalykų krautu
vę pardavė nelietuviams. 
Neleido važiuoti į Lietuvą

Keli worcesteriečiai lietu
viai pavieniai teiravosi So
vietų Sąjungos ambasadoje 
leidimo vykti į Lietuvą, bet 
gavo atsakymą, kad dėl 
įvairių kliūčių ten dar nega
lima vykti.

Tačiau vienas komuniz
mo apaštalas iš Worceste- 
rio, Dominikas Jusius, su 
kitų komunistų ekskursija į 
Lietuvą išvyko.

Dabar Maskvos klapčiu
kai laukia išvykusiųjų su
grįžtant su daugybe žinių.

Bet aš netikiu, kad toks 
D. Jusius tikrų žinių atvež
tų, vedžiojamas komisaro 
ne ką ir bus matęs, o, be to, 
kiek tokie davatkėlės ir bus 
norėję matyti, į ką vadovas 
pirštu neparodė.

Jagtiš Lietuvos rašo laiš
kuose apie tuos už nosies 
vedžiojamus ekskursantus.

Rugpiūčio 22 d. 1 vai. 0* 
piet Chicagoj kelių siuvyklą 
ir skalbyklų savi ninkdfe 
Fred Evans, 60 metų afet- 
žiaus, buvo nušautas 
šūviu i kaktą, antru į

Evans išėjo iš savo 
ir per kiemą ėjo į savo aM* 
tomobilį. Tuo metu jam kė
lią pastojo du vyrai, bere
gint pastatė Evansą prie 
sienos, vienas iš jo kišenės 
ištraukė kaž kokį voką, aka 
išitraukė revolverius ir, 
tu iššovę, sėdo į ai 
ir nuvažiavo.

Fred Evans 
pones gaujoė
“veikėjas”, jos “finSateų ’ 
nisteris.” Prokuratūras 
niomis, jau kuris laikas kai 
Chicagos padugnių tarpe ei
na kažkoks karas, grasinfe- 
ma išžudyti visus Capones 
gaujos vadus.

BROCKTON, MASS.

Klubo vasarnamis—lietuvių 
susitelkimo vieta

Lietuvių Piliečių Klubo 
vasarnamis, kurį paprastai 
Bungalow vadina, tapo vie
ta, kurioj galima sutikti 
daug vietos lietuvių. Čia 
kiekvieną šeštadienį suva
žiuoja lietuvių jaunimas pa
šokti. Groja Sinkaus orkes
tras, vasarnamį tvarko pui
kus vyras Kazimieras Pau
lauskas.

Aną šeštadienį A. Kriau-

Nori parduoti
Lietuvių bakūžę

Fair Grounds administra
cija nori už $1,200 nupiriett 
Lietuvių bakūžę. Nuostaba, 
kad bakūžės administrari- 
jos tarpe yra tokių, kurie 
yra linkę bakūžę parduoti. 

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIgnUtt

Apie tai skaitykit kwyjffe 
lę—Lietuvos sovietisaeŲfe, 
kurią parašė Lietuvos to
mus teisininkas prof. M. 
Roemeris. Kaina 35 
Galite gauti Keleivio 
nistracijoje.
MOŠV~ATSTOVO ANGU- 
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: •
J. Venckūnas,

1, Raevrell Cresesat , t 
Orbiston, BelIshiH

Lanarkshire, Scotlaad
v
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Iš Pavergtos Lietuvos

Nevyksta tarnautoju sijoti
Gausūs komunistų vadų nusiskundimai komunistų parti

jos centro komiteto plenume. Naujų darbuotojų 
daug. bet jie nėra pakankamai politiškai pa

ruošti.

Trezidento’ sapaliojimai

žemės sekretorius

(ELTA) Lietuvos komunis
tų partijos centro komitetas 
kadrų— darbuotojų —Mau
mams gvildenti suruošė net 
specialią plenumo sesiją, 
kuri įvyko antroje liepos 
mėnesio pusėje. Keturias 
dienas iš eilės vadai ir va
dukai save ir kitus kritikavo 
kadrų parinkimo ir panau
dojimo klausimais ir visi 
priėjo išvadą, kad tuo at
žvilgiu esama labai daug 
trūkumų.

Pagrindinę kalbą pasakė 
partijos pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus. Jis pažy
mėjo, kad šiuo metu respu
blikoje dirbą apie 76,000 
specialistų su aukštuoju ir 
viduriniu mokslu. Vien tik 
jaunų pedagogų 'per 5 me
tus paruošta daugiau kaip 
7,700. Mokyklose dabar dil 
ba 26,000 mokytojų.

Tačiau Sniečkus skun
džiasi: “Mes darėme rimtų 
klaidų, kai iškeldami kad
rus, ypač į vadovaujančius 
respublikinius postus, neat
kreipdavome reikiamo dė
mesio į jų dalykines ir poli
tines savybes.”

Ir pramonėje ir žemės ū- 
kyje nesą parenkami tinka
mi kadrai. Žemės ūkyje dėl 
to “dar neįveiktas atsiliki
mas vystant kai kurių kol
ūkių ir tarybinių ūkių eko
nomiką . . . gaunami nepa
tenkinami derliai.” Snieč
kus po to kaltino ir
ūkio ministerį Vazalinską ir 
jo pavaduotojus ir eilę kitų 
pareigūnų, kad esą paren
kami netinkami darbuoto
jai. Kaltino ir partines orga
nizacijas, kurios turinčios 
dabar didesnę atramą inte
ligentijos tarpe, tačiau vis 
dar nepakankamai atlieka 
uždavinį “įveikiant buržua
zinės nacionalistinės ideolo
gijos liekanų įtaką atski
roms inteligentijos g r u- 
pėms.” Ypač skatino tas pa
stangas nukreipti į mokyto
jus, mokslininkus, dėstyto
jus. Švietimo miniterija vis 
dar maža dėmesio teskirian
ti mokytojų idėjiniam poli
tiniam auklėjimui.

“Dėl politinio neiū}>estin- 
gumo, kurį parodė Vilniaus 
Pedagoginio Instituto di
rektorius drg. Mickevičius, 
į kai kurių katedrų vedėjų 
ir net kai kurių fakultetų 
dekanų postus .prasiskver
bė politiškai nepatvarūs 
žmonės.”

Aukštųjų mokslo įstaigų 
partinių organizacijų užda
vinys esąs “demaskuoti an- 
timarksistinių koncepcijų ir 
revizionistinių tendencijų 
pasireiškimus.” Centro Ko
miteto biuras griežtai kriti
kavęs Žemės ūkio Akade
mijos rektorių Bulovą už 
tai, kad Akademijoje silp
nai dirbamas idėjinis auklė
jamasis darbas dėstytojų ir 
studentų tai*pe.

Sniečkus kritikavo ir tuos 
darbuotojus, kurie trakdo 
išpildyti įsipareigojimus ki
tiems ekonominiams rajo
nams (suprask, kurie nepa
kankamai padeda išgabenti 
kuo didesnius kiekius Lietu
vos prekių į “broliškas res
publikas” ir pan.).

Pakartotinai Sniečkus ra
gino partinius darbuotojus 
gkiepyti “Taiybų Lietuvos

darbo žmonėms meilę ir pa
garbą didžiajai rusų tautai,
visoms broliškoms tarybi
nėms tautoms.”

Dar toliau savo rusofiliš- 
kumu Sniečkus nuėjo kalbė
damas revoliucinio judėji
mo istorijos temomis ir pa
reikšdamas : “Lietuvos ko
munistų partija šventai ger
bia didžiojo internacionalis
to Felikso Dzeržinskio var
dą”—to paties žiauraus Če- 
kos buvusio virsi ninko 
Dzeržinskio, kurio vardą 
minint turbūt dar ir dabar 
ne vienam net Rusijos ko
munistų šiurpas per kūną ei- 
na. Sniečkus juo žavisi...

Kai Sniečkus kedeno įvai
rius pareigūnus dėl “blogo 
darbo su kadrais,” tai tie 
pareigūnai, iš savo pusės, 
smarkiai kritikavo vieni ki
tus—ir patys save, mušda
miesi į krūtinę, kad iki šiol 
klaidų darę. Vilniaus “Tie
sa” su tomis komunistinė
mis “išpažintimis” pripildė 
ištisus didelius puslapius.

Būdingi pranešimai iš vietų
Alytaus rajono partinio 

komiteto Sekretorius S. Ši
monis pripažino, kad parti
nė organizacija esanti pa
dariusi nemaža klaidų. To
liau jis atidengė, kad pa
rengtieji žemės ūkio specia
listai nenori vykti į kaimą.

Kauno miesto komiteto 
P. Mišutis ati

dengė, kad Kauno pramo
nės ir statybos įmonėse pas
taruoju laiku vyko stambūs 
grobstymai, o tų grobstymų 
organizatoriai buvę vado
vaujantieji ir atsakingi dar
buotojai, kitaip tariant rink
tiniai partiečiai.

“Raudonojo spalio” di
rektorius vadovavęs ištisai 
grobstytojų giupei. Vienas 
svarbiausių trūkumų esą tai, 
kad darbuotojai nepatenki
namai studijuoją marksiz
mą-leninizmą . ..

Vilniaus Pedagoginio In
stituto direktorius J. Mic
kevičius pianešė, kad dabar 
institute mokosi 2,300 stu
dentų ir dar neakivaizdinia
me skyriuje apie 3,<100. Dė
stytojų esą 217. Instituto 
partinėje organizacijoje da
bar esą 100 komunistų. At
siliepdamas į Sniečkaus už- 
metinėjimus, M i c kevičius 
prisipažino, kad jis ir jo ki
ti bendradarbiai padarę 
daug klaidų. Davė ir pats 
keletą pavyzdžių: “f mok
slo tarybą buvo Įjungtas dė
stytojas Ročka, kuris fašis
tinės okupacijos metais l>en- 
dradarbiavo su hitlerinin
kais. Nepateisino jam paro
dyto didelio pasitikėjimo ir 
docentas laužikas.” Kriti
kavo ir patį Centro Komite
tą, kad šis nesirūpinęs tin
kamu kadrų parinkimu.

Anykščių rajono komite
to sekretorius V. Lukoševi
čius pasisakė, kad jam pa
čiam tekę įsitikinti, jog da
lis abiturientų nesugeba tei
singai įvertinti istorinių įvy
kių. Pradėjus analizuoti, pa
aiškėjo, kad patys dėstyto
jai blogai parengti, ypač is
torijos dėstytojai.

Kontrolės komisijos pinn. 
P. Olekas pranešė apie di
delius grobstymus glūdų 
valdyboje. Vienu atveju iš-

grobstyta apie 400 tonu mil
tų ir glūdų. Dideli grobsty
mai esą nustatyti Vilkaviš
kio, Telšių, Biržų, Panevė
žio rajonuose superkant gy
vulius. Vien tik Šakiuose per 
metus buvo padaryta 170 
tūkstančių rublių nuostolių. 
Tas pats pramonėje. Kauno 
“Metalo” fabriko direkto
rius Bychovski sudarė sutar
tį su savo pavaduotoju, pa
gal kurią įmonė pastatys 
jam gyvenamąjį namą už 
90,000 rublių išsimokėtinai. 
Bet namo statybai jis sunau
dojo įmonės medžiagų už 
200,000 rublių.

Šalčininkų rajono parti
jos komiteto sekretorius A. 
Romanov nusiskundė, kad 
sąskaitybos darbuotojų esą 
sunkiau rasti, negu kolcho
zų pirmininkų. Rajone rei
kėję šauktis sąskaitininkų 
iš Gudijos. Jo rajone vis dar 
esanti reikalinga kova prieš 
“buržuazinės ideologijos pa
sireiškimus.”

Kultūros ministeris J. Ba
naitis atskleidė trūkumus
parengiant ir skirstant kul
tūros darbuotojus. Daug 
stambių trūkumų esą leidy
klose.

Komunistų partijos cent
ro komiteto sekretorius Ma
niušis ir save kritikavo ir 
kritikavo ministerių tarybos 
darbą. Min. taiybos apara
tas dirbąs be reikiamo 
“įtempimo.”

Mokslų Akademijos pir
mininkas prof. J. Matulis 
pripažino, kad “mes smar
kiai atsiliekame, parengda
mi mokslų daktaras.’’ Poka
rio metais buvę apgintos 10 
disertacijų daktaro laips
niui gauti, tačiau bendras 
mokslų daktarų skaičius su
mažėjęs, palyginti su 1946 
metais.

Kai jau buvo “išpažintis” 
atlikę daugiau negu 40 va
dovaujančių partiečiu, į pa
baigą kalbėjo ir J. Paleckis. 
Jis pasigerėjo pastarojo lai
ko “buržuazinių nacionalis
tų demaskavimo” akcijos 
vaisiais.

LIETUVOS SEIMŲ 
ATSTOVŲ PROTESTAS

Laisvajame pasaulyje be
siranda Lietuvos Steigiamo
jo Seimo ir kitų demokrati
nių seimų 34 atstovai pa
siuntė laisvųjų valstybių 
parlamentarams, dalyvau
jantiems rugpiūčio 25 d. 
prasidėjusioje Tar pparla- 
mentarinės Unijos konfe
rencijoje Varšuvoje, memo
randumą. M e m orandume 
primena, kaip Lietuvoje at
sirado vadinamas aukščiau
sias sovietas, kurio delega
tai pretenduoja toje konfe
rencijoje atstovauti Lietu
vos žmonėms.

Memorandumas p r otes- 
tuoja prieš tai, kad Sovietų 
Sąjunga užgrobė Lietuvą ir 
griežtai paneigia vadinamo 
LTSR aukščiausio sovieto 
delegatams- teisę atstovauti 
Lietuvai, pažymėdams, kad 
kiekviena tauta turi teisę 
turėti valdžią laisvu savo 
pasirinkimu, o ne sve
timos valstybės jėga pasta
tytas lėles.

IR VLIKAS RAGINA

Ryšium su Chruščiovo atvykimu į Ameriką ir Vy- iausias Lietuvos Išlaisvini- no Komitetas (VLIKas) agi na visus lietuvius sukruti ir savo protestą pareikšti. Kadangi VLIKo pasiū- ymai sutampa su Amerikos lietuvių Taiybos jau paskelbtais nurodymais, jo raš- o ištisai nespausdiname.
Raginimų pakanka, rei

kalas aiškus, lieka tik, kad

Kas skaitė praėjusiame 
Keleivio numery išspausdin
tą straipsnį “Istorijos švie
soje”, tas galėjo aiškiai įsi
tikinti, kad 1919 metais Lie
tuvoje jokios bolševikiškos 
revoliucijos nebuvo, kad 
Lietuvos žmonės komunistų 
valdžios nenorėjo ir jos ne
rėmė, kad ji buvo atnešta į 
Lietuvą raudonosios armi
jos durtuvais ir, tą armiją 
išvijus, sugriuvo kaip kortų 
namelis ir sovietinė tvarka.

Atsimenate aname straip
snyje ne kieno nors kito, bet 
paties Zigmo Aleksos— 
Angariečio, kuris buvo Sta
lino nužudytas, bet dabar 
vėl garbinamas greta Vin
co Kapsuko, žodžius, kad
1918 metais Lietuvos komu
nistai “nesiruošė prie ko
vos dėl sovietų valdžios, o 
vien tik kalbėjo apie Sovie
tų valdžią ir kovą ir laukė 
raudonosios armijos atėji
mo. .. reikia stačiai pasaky
ti, kad 1919 metais pradžio
je Lietuvos kaime darbinin
kuose sovietų valdžios var
das labai žemai stovėjo .. .
1919 m. balandžio mėn. lau
ko darbininkai suvažiavime 
žiūrėjo į sovietų valdžią 
kaip į savo priešų valdžią“...

Aiškiau nebegalima pasa
kyti. O Zigmas Angarietis 
žinojo, ką jis sakė. Jis juk 
anuomet buvo vienas prie
šakinių tos “revoliucijos” 
asmenų, vienas iš Maskvos 
durtuvais atneštos valdžios 

i komisarų. Ir reikia stebėtis, 
i kad jis,, po kelerių metų ge- 
irai žvilgterėjęs į praeitį ir 
| viską gerai apmąstęs, išdrį
so teisingą žodį pasakyti.

Bet dabartinis Lietuvos 
“prezidentas” Justas Palec
kis, matyti, Zigmo Angarie
čio raštų neskaitė, nes jis 
apie tuos pačius įvykius di
deliu orumu porina tokias 

j pasakas, kokių didžiausias 
melagis nepajėgtų sugalvo
ti.

štai Lietuvos prijungimo 
įprie Sovietų 19 metų su
kakties proga jis “Tiesoje” 
straipsny “Grįžome į bend
ruosius namus” šitaip rašo:

“Rugpiūčio 3 d. sukako 
19 metų, kai Lietuva buvo 
priimta į Tarybų Sąjungos 
sudėtį. 1940 metų rugpiūčio 
trečioji buvo viena iš pačių 
didžiųjų ir puikiųjų lietuvių 
tautos gyvenime dienų.

“Prieš 40 metų, padedant 
vokiškoms divizijoms ir len
kiškiems Pilsudskio legio
nų būriams, remiant Jung
tinėms Amerikos Vaisty
toms, Anglijai ir Prancūzi
jai ir kitoms anų laikų An
tantės valstybėms pinigais 
ir materialinėmis priemonė
mis bei ginklais, buvo pas
maugta darbininkų ir vals
tiečių valdžia Lietuvoje, o 
taip pat visame Pabaltijyje, 
ir įvesta buržuazijos dikta
tūra. Prieš 40 metų, rugpiū
čio 26 dieną, darbininkų ir 
valstiečių armijos būriai tu
rėjo palikti paskutinį Tary
bų Lietuvos punktą—Zara
sus.

“Priėmus įstatymą dėl 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos priėmimo į 
Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungą, buvo atitai
sytas sumindžiotas teisingu
mas. Su tai*ptautinės inter
vencijos pagalba nuo Tary
bų Sąjungos atplėšta lietu
vių tauta grįžo į broliškąją

organizacijos ir pavieniai
asmenys užverstų preziden
tą, valstybės sekretorių, sa
vo senatorius ir kongresmo- 
nus rezoliucijomis ir laiš
kais.

tautų šeimą, grįžo į savo 
gimtuosius tarybinius na
mus.”

Dabar žinome, ką apie tą 
patį dalyką sako Lietuvos 
Komunistų Partijos vienas 
iš steigėjų ir jos vienas 
“tvirtųjų galvų” Zigmas 
Angarietis ir Lietuvai Mas
kvos užkartas už buterbro
dą nupirktas “prezidentas” 
Justas Paleckis, iš Makvos 
malonės jau ilgai gardžią 
duonelę valgantis. Nėra jo
kio reikalo daugiau aiškinti, 
katras jų geriau reikalą 
žino.

Zigmas Angarietis, kaip 
jau sakyta, pats 1919 metais 
buvo valdžios viršūnėj, da
lyvavo anų metų įvykių di
džiuosiuose sūkuriuose ir 
pasitraukęs į Sovietų Sąjun
gą vėliau turėjo laiko viską 
gerai pergalvoti. Jis pergal
vojo ir padarė išvadas, ne
žiūrėdamas į “generalinę li
niją.” Dėl tos linijos pameti
mo jis ir buvo nugalabytas.

O iš antros pusės kalba 
Maskvos peniukšlis, kurio 
jovalas priklauso nuo Mas
kvoje sėdinčio šeimininko. 
Jis kalba taip, kaip jovalo 
šeimininkui patinka, kaip 
tas šeimininkas reikalauja.

Kokios mizerijos tie visi 
dabartiniai Lietuvos “va
dai,” jei toks mizerija J. Pa
leckis yra jų “galva.”

R. M.

KOKIĄ LAISVĘ 
TURI ZIMANAS?

Su septyniais Sovietijos 
žurnalistais Amerikoje lan
kėsi ir lietuvių kalba Vilniu
je leidžiamo komunistų par
tijos dienraščio “Tiesa” vy
riausias redaktorius Henri
kas Zimanas. Apie tą “dzū
ką” yra kitur informacijų, o 
čia pastebėsime sekantį da
lyką.

Rugpiūčio 22 d. Zimanas 
dalyvavo New Yorke lietu
vių komunistų surengtame 
pobūvy, bet, įsidėmėkite, jis 
į tą pobūvį atvyko savo ko
legos ruso Nikalojaus Abal- 
kino lydimas.

Mat, komunistai, ką nors 
išleisdami į užsienį, įsako 
niekur vienam neiti, todėl 
Sovietų ekskursantai visur 
eina kaip avinų būrys, ma
žiausiai dviese. Dviese ei
dami jie nežino, katras iš JU 
yra šnipas (nors dažnai ir 
abu gali būti šnipai). “Tie
sos” vyriausias redaktorius 
Zimanas ir jo draugas Abal- 
kin nežinojo, katras katrą 
seka-šnipinėja.

Nieko nepadarysi—tokia 
jau “laisvė” Sovietijos ro
jaus žmogui net užsienin 
patekus. O iš Lietuvos grįžę 
komunistų ekskursijos da
lyviai pasakos mums pasa
kas, kaip Lietuvoje laisvai 
ir laimingai žmonės gyvena.

Tiesa, yra ir Amerikoje 
žmonių, kurie poromis tega
li vaikščioti. Tai yra “minič- 
kos” arba vienuolės. Jos, 
kai eina į miestą, tai visada 
eina poromi ar po didesnį 
būrelį. Tas joms įsakyta da
ryti, kad svietiškos pagun
dos neišvestų jų iš kelio. Ko
munistai šitą iš davatkų pa
sisavintą sekimą taiko vi
siems savo piliečiams, ku
rie yra išleidžiami į užsie
nius pasidairyti.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Ketohdo” adarihistraci- 
ja prašo mielųjų Keleivio

čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepemiriti parašy
ti ir sanojo.

DIDIEJI KARO KALTININKAI

Antram pasauliniam karui signalą davė Sta
lino ir Hitlerio susitarimas pasirašytas 1939 
m. rugpiūčio 23 d. Minint karo pradžios 20 
metu sukaktuves prisimenama ir tų dvieju 
niekšu kruvinoji draugystė, kuri pakūrė di. 
dįji gaisrą.

Pavergtieji Įspėja laisvuosius
Rugpiūčio 20 d. Paverg

tųjų Europos Valstybių sei
mas (PEV) Įteikė laisvojo 
pasaulio parlamentų delega
tams Tarpparlamentarinės 
Unijos konferencijoje savo 
memorandumą, kuri ame 
griežtai protestuoja prieš 
dalyvavimą toje konferen
cijoje sovietinės diktatūros 
vadinamų parlamentarų iš 
Centro ir Rytų Europos 
kraštų.

Memorandumas primena, 
kad sovietinės diktatūros 
“parlamentaių” d a lyvavi- 
mas tarpparlamentarinėje 
unijoje prieštarauja šios 
unijos pagrindiniam tikslui 
ugdyti demokratines insti
tucijas ir skatinti taiką ir 
tarptautini bendradarbiavi
mą. Nušvietus vadinamos 
sovietinės demokratijos me
todus ir sovietinių rinkimų 
apgaulingumą, PEV seimo 
memorandumas prašo lais
vojo pasaulio parlamentarus 
Varšuvos konferencijoje at
siminti š. m. birželio mėn. 
Londone vykusio Atlanto 
Kongreso perapėjimą sovie
tų pavergtųjų valstybių at
žvilgiu, kad laisvojo pasau
lio atstovai niekada neda
rytų pareiškimų ar veiksmų, 
kurie tiesiogiai, ar netiesio
giai reikštų komunistinio 
režimo pripažinimą tuose 
kraštuose. M e morandumo 
išvados atsišaukia į laisvo
jo pasaulio parlamentaras, 
kad jie Varšuvos konferen
cijoje patvirtintų visoms 
tautoms teisę laisvai pasi
rinkti sau valdžią ir kad jie 
deklaruotų:

(a) kad tik valstybinės 
nepriklausomybės ir demo
kratinių laisvių atstatymas
tegust? sy:

'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems metams

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

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. Broadw«y 

So. Boston 27, Mass.
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sovietų pavergtoms tautoms 
šią tarptautinės įtampos eu
ropinę zoną gali paversti 
taikos zona;

(b) kad, tik pašalinus so
vietinę kariuomenę ir polici
ją, tarptautinėje priežiūro
je pravesti laisvi demokra
tiniai rinkimai lig šiol sovie
tinėje vergijoje esančiuose 
Europos kraštuos gali atsta
tyti pamintas žmonių teises 
ir laisves.

PEV seimo pirmininkas 
S. Korbonskis aplankė JAV 
kongresmonus ir senatorius, 
kurie dalyvauja tarpparla
mentarinės unijos konferen
cijoje Variu voj e ir atkreipė 
jų dėmesį į sovietų siekimus 
tarpparlamentarinės unijos 
konferencijoje.

SOVIETŲ — NACIŲ 
SĄMOKSLO SUKAKTIS

Rugpiūčio 23 d. suėjo 20 
metų Stalino-Hitlerio slap
tam susitarimui pasidalinti 
Baltijos valstybes, Lenkiją 
ir Rumuniją. Tos sukakties 
proga Pavergtųjų Europos 
Tautų (PEV) seimas primi
nė jos padarinius, kurie at
nešė antrąjį pasaulinį karą 
ir šimtui milionų europiečių 
sovietinę vergiją.

PEV seimas taip pat įs
pėja laisvąjį pasaulį, kad 
sovietiniai t a i k os šūkiai 
anaiptol nereiškia, kad yra 
pasikeitę ir sovietų siekimai 
pasauliui susovietinti.

Kaip 1939 metais sovie
tai, sąmokslaudami su na
ciais, pastūmėjo pasaulį į 
karą, taip ir 1959 metais, 
laikydami sovietinėje vergi
joje trečdalį pasaulio, sovie
tai laiko pasaulį nuolatinėje 
karo baimėje.

s

n



I

Nr. 35, Rugsėjo 2, 1959

—Maiki, aš vėl atėjau pas 
tave ant rodos dėl Chruščio
vo atvažiavimo. Pasakyk, 
ką mes darysim, kai tas ne
vidonas pradės savo kojo
mis mindžioti Amerikos 
žemę?

—Aš jau pereitą kartą 
tėvui sakiau, kad mums nė
ra reikalo apie tai rūpintis, 
nes jis atvažiuoja ne pas 
mus, o pas prezidentą Ei- 
senhoweri.

—Bet aš negaliu suprasti, 
Maiki, kokiems paraliams 
prezidentas ji pasikvietė.

—Tėvas daug ko nesu
pranti.

—O tu ar supranti?
—Aš suprantu.
—Na, tai išvirozyk, jei 

supranti.
—Prezidentas nori su juo 

pasikalbėti—štai kodėl jis jį 
pasikvietė.

—Bet Chruščiovas yra 
Amerikos neprietelis, vaike.

—Bet su neprieteliu, tė
ve, geriau yra pasikalbėti, 
negu šaudytis.

—Nu, gal tas ir teisybė, 
Maiki, ale kodėl mūsų pre
zidentas nepamislijo apie 
tai anksčiau? Tik šiomis 
dienomis jis paskelbė, kad 
Amerikoje būtų paminėta 
Pavergtųjų Tautų Savaitę, 
kas reiškia, kad Maskva ki
tas tautas gubija, ir raida- 
vei, ant tų pačių pėdų, kvie
čia didžiausią Maskvos ga- 
lavariezą i svečius, Nu, į ką 
tai padabna?

—Kodėl tau atrodo, tėve, 
kad anksčiau prezidentas 
nėra apie tai galvojęs? Man 
rodos, kad jis labai šį ma
nevrą apgalvojo.

—Aš, Maiki, nesuprantu, 
kaip tu gali šitoks išvedimą 
padaryti.

—Visų pirma, tėve, reikia 
atsiminti, kad Washingtone 
yra gana gudrių vyrų, su ku
riais prezidentas aptaria 
kiekvieną žingsnį, ypač san
tykiuose su Maskva. Ir kai 
jis nutarė kviesti Amerikon 
Chruščiovą, buvo paskelb
ta Pavergtųjų Tautų Savai
tė. Tas parodė Maskvos bo
sui, kad nore jis yra kvie
čiamas čionai į svečius, 
Amerika visvien neketina 
pavergtas tautas užmiršti. 
Ar tas ne aišku?

—Tai kaip tu rokuoji, ar 
dabar jau Lietuva bus lai
sva?

—Kad ir nebus laisva, 
tėve, svarbu, kad ji išliktų 
gyva, nesunaikinta. Svarbu,

kad nekiltų įkąrąs.
—Kaip matau, Maiki, 

tai tu labai bijaisi karo.—O tėvas nebijai?
—Nausa! Man vaina tik 

baikos. Aš neturiu nei pini
gų, nei auzos, nei kitokios 
prapertės, tai kas man vai
na? Jokios iškados man ne
padarys, ba nieko neturiu.

—Tėve, asmeniškai ir aš 
karo nebijau, nes ir aš nesu 
milionierius. Bet aš bijau, 
kad karas atominiais gink
lais nesunaikintų civilizaci
jos ir nenušluotų Lietuvos.

—Maiki, Chruščiovo at
važiavimas čia nieko nema- 
čys. Gali būti dar blogiau. 
Jeigu Vašinktonas padarytų 
su Maskva ugadas, tai Lie
tuva galėtų nueiti magary
čioms.

—Tėve, jo atvažiavimo 
mudu nesulaikysim. Ar 
mums patinka, ar ne, jis 
įvyks. O ką jis duos, šian
dien dar sunku pasakyti. Jis 
gali atnešti taiką, nusigink
lavimą ir ramesnį visiems 
gyvenimą. Bet gali būti ir 
priešingai, gali paskubinti 
kaią. Pasaulis šiandien yra 
pasidalinęs Į du priešingu 
frontu ir nedaug tereikia, 
kad tie frontai susikirstų. 
Jiems susikirtus, būtų palei
stos darban didžiojo mok
slo sukurtos visos naikina
mosios jėgos. Galėtų žūti vi
sa civilizacija. Jeigu pirmu
tinė atominė bomba sugrio
vė japonų Hirosimos mies
tą, pal aidodama 70,000 
žmonių, tai kas galėtų išlikti 
gyvas dabar, kuomet tos 
bombos turi daug baisesnę 
jėgą? Prezidentas Eisenho- 
weris gerai tą pavojų su
pranta ir todėl stengiasi už
tikrinti pasauliui taiką. Tuo 
tikslu ir Chi-uščiovas yra 
pakviestas Amerikon.

—Tu, Maiki, kalbi kaip 
senas lojaris, ale žmonės ki
taip galvoja. Ve, gazietos 
rašo, kad lietuviai turi siųs
ti į Vašinktoną protestus 
prieš tą svečią. Čikagos di
pukai buvo jau gavę iš ma
joro ir permitą protesto de
monstracijai, kai Chruščio
vas tenai pasirodys. Norė
jau ir aš tenai važiuoti, ale 
kai sužinojau, kad Čikagos 
majoras leido tik iš tolo jį 
pikietuoti, be jokio leiTno, 
tai daviau pakajų. Sakau, 
rodyti špygą kišeniuje neap
simoka. Dabar jau gazietos 
rašo, kad į Čikagą Chruščio
vas ir nebevažiuos. Turbūt 
nusigando.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Laimė sovietų name gyventi
Žinome, kad Sovietijoje 

žmonės gyvena susikimšę, 
kaip silkės statinėj. Laimin
gi jaučiasi tie, kurie vargais 
negalais gauna butelį nau
juose namuose, bet kokia 
laimė ir juose gyventi ir 
koks ten biurokratizmas, 
pamatysite perskaitę čia 
spausdinamus tokiame na
me Chabarovske (Sibire) 
gyvenusio užrašus. Jie bu
vo paskelbti pačių komuni
stų dienraštyj “Izviestija.” 

1956 m. lapkričio 5 d.
Šiandien man laiminga 

diena. Gavau butą naujame 
name Kalinino gatvėje. Kai 
mes kėlėmės į jį, dukrelė 
ant sienos perskaitė staty
bos tresto “Chabstroj” dar-' 
bininkų parašą: “Statyti 
greitai, pigiai ir gerai.”

1956 m. lapkričio 10 d.
šiandien su kitais gyven

tojais buvome pas miesto 
namų valdybos viršininką 
draugą Arefjevą į įkurtuves 
pakviesti. Kartu atsargiai 
užsiminėm, kad mūsų name 
šaltoka. Mus aplankyti drg. 
Arefjevas mandagiai atsi
sakė, o į mūsų užuominą 
dėl šalčio jis atvirai pasakė:

Katilinė nebaigta statyti 
ir aš jos nebaigsiu, nes na
mas nepriimtas, todėl jūs 
dar nesate mano gyventojai. 
Tegu statytojai pasirūpina.

Nuėjome pas “Chabstroj” 
viršininką drg. Barlady- 
movą.

—Miesto vykdomasis ko
mitetas apgyvendino dar 
nebaigtą statyti namą,—pa
sakė jis.—Tai tegu jis daro 
su juo ką nori.

Grįžome kiek susirūpinę.

1957 m. birželio 8 d.
Viskas savaime susitvar

kė. Bute šilta. Vaikai ver
žiasi į kiemą. Bet, tikrai pa
sakius, to kiemo mes ir ne
turime. Jame kalnas sudau
žytų plytų, stiklo ir kitokio 
statybos šlamšto. Statytojai 
rengėsi tą išvežti ir kiemą 
sutvarkyti, bet mes gyven
tojai nelaukėme, kol jie tą 
p a d a r vs, apsigyvenome, 
jiems sutrukdėme. Dabar 
patys griaužiamės girdėda
mi ginčus tarp namų valdy
tojo ir statytojų.

—Aš už jus šiukšlių ne
vešiu,—šaukia namų val
dytojas.—Jūsų objektas, jūs 
jį ir tvarkykite.

—O mums dabar ant to 
objekto nusispiauti iš pačios

I „ —Aš sutinku, tėve, kad 
žmonės turi daug pagrindo 
savo neapykantai prieš So
vietų Rusijos diktatorių. Bet 
aš manau, kad kova turėtų 
būti vedama šaltu protu, o 
ne triukšmą keliant ir kiau
šinius svaidant. Neapykanta 
tiktai karui geras kuras; bet 
karo niekas nenori, todėl 
reikia rūpintis, kad neapy 
kanta išnyktų, kad pasaulis 
nusiginkluotų ir žmonijai 
būtų užtikrinta patvari 
taika.

—Maiki, aš ant to neso
glasnas. Be vainos pakajaus 
ant žemės nebus. Pirma rei
kia nušluoti bedievišką ko
munizmą, ba kitaip bedie
vybė užjionavos.

—Tėve, šiandien mudu 
nesusikalbėsime, todėl ne
verta ir ginčytis. Verčiau 
palikim šį klausimą kitam 
kartui. Tuo tarpu palauksim 
ir pažiūrėsim, kiek bus nau
dos ar nenaudos iš Chruš
čiovo vizito.

—Okei, Maik! Palauksim 
ir pažiūrėsim, kieno teisybė.

bokšto viršūnės, — atsako 
taurusis tresto atstovas.— 
Miesto komitetas namus ap
gyvendino, jis tegu ir tvar
ko.

1967 m. rugsėjo 12 d.
Sakykite ką norite, bet ne 

visiems pavyksta tokiuose 
namuose pagyventi. Apie 
tai, kad gaisas tuose na
muose visur pralenda, jau 
buvo rašyta. Prie to pripra
tome. Nestebėtina, kai pen
ktajame aukšte sugedus ka
nalizacijai varva pro antro 
aukšto lubas. Stebimės kuo 
kitu: mūsų namo kvapo lai
dumu/ Mes iš kvapo tiksliai 
žinome, ką šiandien pietums 
gamina kaimynai dešinėj ir 
ką valgys kaimynai kairėj. 

1958 m. liepos 2 d.v
Šiandien žmona pareiškė, 

kad ji su vaikais ir motina 
išvyksta į B. Ji įsitikinusi, 
kad namas greitai sugrius ir 
kad aš tokiu būdu noriu nuo 
jos ir vaikų išsilaisvinti.

Tikrai, sako, namas nusė
do. Sienose ir lubose atsira
do dideli plyšiai. Grindys 
išdžiuvo ir linguojasi, kaip 
klavišai. Aš mėginu žmoną 
nuraminti sakydamas, kad 
kalbama apie namo remon
tą. Prie gretimo įėjimo pra
dėjo rinktis lyg staliai, lyg 
dažytojai. Ateis eilė ir 
mums. Bet žmona nenusi- 

| leidžia. Nejaugi išvažiuos? 
1958 m. spalio 13 d.

T; vrio icvro'yi uvn Oi n.«JI Vio VIUIVV
žus iš darbo kaimynė įteikė
raktus ir žmonos rašteli. Iš- • *
važiuoju, rašo, ir nežinau ar 
grįšiu. Nenoriu gyventi to
kiame name, kuris niekam 
nepriklauso. Nenoriu, kad 
už sužeistus vaikus nebūtų 
kam atsakyti.

1958 m. gruodžio 20 d.
Grįžtu šiandien iš darbo. 

Laiptuose dūmų tiek, kad 
praeiti negalima. Skambinu 
ugniagesiams.

—Tuoj išvažiuojame, pa
sakykite adresą.

Pasakiau adresą.
—A, tas namas Kalinino 

gatvėje,—atsako. —Mes ten 
nevažiuosime. T i k riausia 
vėl kas nore per neatsargu
mą uždegė vonios kolonką. 
Žinome mes jus!

Nėra ir šviesos, o aš atsi
nešiau namo skubų darbą. 
Skambinu į elektrinę.

—Išjungėme, —atsako.— 
Kiek laiko jus laikyti lai
kinai prijungtus?

Skambinu Arefjevui. Taip 
ir taip, sakau. Ką daryti?

—O šildymas ar veikia?
—Pusiau bėdos.
—Netrukus nustos, 

kaip kanalizacija?
—Prastai.
—Netrukus visiškai

ges. Ne pagal projektą įren
gta.

—Ką mes turime daryti? 
Juk tokiu būdu ir namas su
grius.

—Ir sugrius. Negaliu aš 
jam leisti lėšas. Jis nepriim
tas. O pas mane tokių namų 
Chabarovske ne m a ž iau 
kaip 80.

Ne, ir vaikams ir vaikų 
vaikams pasakysiu: nesku
bėkite apsigyventi pagal 
Chabarovsko vy k d omojo 
komiteto išduotus orderius.

O

su-

Nuo savęs “Izviestija” ko
respondentas prideda:

Tikrai yra toks namas 
Chabarovske ir to miesto 
vykdomojo komiteto pirm. 
drg. Romanov. Bet jis jau 
nebegyvena Kalinino gat
vėj. Jis neseniai tamsią nak

TĖVAS PAGROBĖ JAUNĄJĄ

Giasgove, Škotijoje, ši pora jau ėjo j bažnyčią susi
jungti, bet staiga privažiavo automobilis, iš kurio iš
lipo du vyrai, pagrobė jaunąją ir nusivežė. Policija tik 
po keliu valandų sugavo tą automobilį ir jaunąją atve
žė vė! prie altoriaus. Pasirodo, kad jaunosios tėvas 
dė! religiniu sumetimu buvo priešingas vedyboms ir 
tuo būdu norėjo jas sutrukdyti.

ŽMOGUS ir POPIERIUS

Laukiniam žmogui popie
rius nereikalingas. Daugiau
sia popieriaus suvartojama 
ten, kame žmonės labiau ci
vilizuoti, kultūringi. Jo su
vartojimas vis didėja.

Štai Amerikoje popie
riaus šiais metais bus paga
minta 1,875,000 tonų, o ki
tais metais jau numatoma 
pagaminti 2,475,000 tonų. 
Per paskutiniuosius 10 metų 
Amerikos popieriaus gamy
ba padvigubėjo. Bet jo dar

Šiais metais čia numato-

daugiau atsivežama iš už- tikiu dzūku nuo Lazdijų.
O štai kokių žinių apie H.

Zimaną duoda “Naujienų” r
ma suvartoti 6,900,000 tonų . dienraštis: Jis kilęs nuo! tarp komunistinio “rojaus 
popieriaus, tai yra apie 48% į Alytaus , kur jo žydų tau- ir buržuazinės “peklos ” 
visame pasaulyje suvarto- tybės tėvas turėjo nemažą

■ ' dvarą. Henrikas Zimanas
jau nepriklausomybės lai

miame kiekio. Spėjama, kad 
1965 metais mūsų krašte ,. . 
popieriaus bus suvartota į kais savo vardą Chononą 

i8,600,000 tonų. (pakeitęs Į Henriką, buvęs
Didžiausias p o p ieriaus žydų pradžios mokyklos 

(suvartotojas vra laikraščiai, mokytoju, dirbęs komunistų 
1957 metais Amerikoje ang-(pogrindy nuo jaunystės die- 
lų kalba buvo leidžiami 
1,755 dienraščiai, kurių ti
ražas buvo 57,805,445 eg- 
zemplioriiai (kopijos), tik 
sekmadieniais i š e i nančių 
laikraščių yra 544 su 47,044 
tūkstančių egzempliorių, sa
vaitraščių yra 8268 su 18 
milionų egzempliorių

Kitomis kalbomis einan
tieji laikraščiai, žinoma, 
taipgi šiek tiek prisideda 
prie popieriaus suvartojimo, 
bet jų vaidmuo čia yra ma
žas dėl nedidelio dydžio ir 
mažo tiražo.

tį išsikėlė į namą, kurs pri
klauso apygardos komitetui.

Nešališkumo dėlei reikia 
pasakyti, kad “Užrašuose” 
spalvos sutirštintos. Miesto 
valdžia vis dėlto rūpinasi 
šitą namą sutvarkyti. Pra- 

• eitais metais jame pagrindi
nai suremontuotas vienas 
butas, šiemet suremontavo 
antrąjį.

Namuose viso 34 butai. 
Per kokius 32 metus gal bū
tu atėjusi eilė ir anų užrašų 
autoriaus butui. Juo labiau, 
kad miesto namų valdyboj 
nebėra Arefjevo. Jo vieto
je sėdi naujas energingas 
viršininkas drg. Jachno. 
Mes paskambinom jam, o 
jis. dargi nepaklausęs koks 
reikalas, atrėžė:

—Nereikėjo apsigyventi 
nebaigtame statyti name. 
Pinigų nusėdusiams namui 
taisyti aš neturiu ir netu- 
į ėsi u.

Jaučiame, kad drg. Ja
chno jau savo pareigose ap
siprato ir dieną naktį sielo
jasi niekam nepriklausan
čio namo gyventojų likimu.

KOKS “DZŪKAS” 
ŠVIEČIA LIETUVIUS

Amerikoje lankėsi 8 so
vietų žurnalistai. Jų tarpe 
buvo ir Lietuvos Komunistų 
Partijos svarbiausio dien
raščio “Tiesos” vyriausias 
redaktorius Henrikas Zima
nas. Būdamas New Yorke 
jis dalyvavo ir lietuvių ko
munistų jam surengtame 
bankete.

“Laisvės” redakcija tą 
“įžymų svečią iš Lietuvos” 
savo skaitytojams pristatė

nų.
Jo du broliai — Solomo- 

nas ir Savelijus ir dėdė Jo
kūbas buvę teisininkai. Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais jie laikęsis bešališkai, 
bet komunistams pagrobus 
Lietuvą, jie tuoj tapę bolše
vikų ramsčiais ir buvę pa
skirti į komunistų apeliacinį 
teismą ir tribunolą.

Tai šitoks “dzūkas” da
bar vadovauja pavergtos 
Lietuvos svarbiausiam dien
raščiui.

žinant, kiek Amerikos 
lietuvių komunistų tarpe yra 
antisemitų, galima įsivaiz
duoti, kaip “draugučiai” 
dabar spiaudosi su izraeli- 
tišku dzūku išmaukę vodkos 
ir užsikandę kiauliena.

**I kept unrrying about the job ...**

Behind tfes wltssl,
your only Jote is Orivis&<! And liko any 
job, making a success of it takes all the concentration you can 
give. In driving, a one-track mind pays big dividends. Whcn 
your troubies get the upper hand, you’re heading for an 
accident! Lašt year, 37,000 people died in traffic accidcnts. 
Many wcre killed by drivers who let their minds wander 
firom the business at hand. Stay alert and you'll stay alive!

Puslapis Penkta*

NIKITOS ROJUJE 
GERIAU NUOGAM

Sovietijoje iki šiol sun
kiausias reikalas—tai savo 
nuodėmingą kūną tinkamai 
pridengti, nes ten drabužiai 
ir avalynė labai brangūs.

Koks tuo požiūriu yra 
skirtumas tarp Amerikos ir 
Sovietijos, gražų pavyzdį 
duoda vienas Amerikos lai
kraštininkas, kuris, nuvykęs 
į Maskvą, sumanė apsireng
ti įusų krautuvėse pirktais 
drabužiais ir avalyne.

Jis nusipirko marškinius 
už 130 rublių, prastus batus 
už 245 rublius, paprastą ko
stiumą uš 950 rublių, skry
bėlę už 95 rublius, kaklarai
štį už 10 rublių. Tokiu būdu 
tas laikraštininkas sumokė
jo 1430 rublių.

Prileidus, kad Sovietijoj 
per mėnesį darbininkas už
dirba vidutiniai apie 700 ar 
800 rublių, lengv a išskai
čiuoti, kad ten toms gėry
bėms nupirkti reikia prakai
tuoti bent 54 dienas .Iš an
tros pusės tas laikraštinin
kas sako, kad New Yorke 
tie visi daiktai kainuotų 65 
doleriai ir 25 centai. Todėl 
uždirbantis per valandą 
$2.75 juos gali nupirkti per 
4 dienas. Bet ir čia ne visi 
uždirba po $2.75 į valandą, 
todėl paimkim darbininką, 
kuris uždirba tik $1 per va
landą. Ir toks skurdžiai už
dirbantis darbininkas čia 
nusipirks reikalingą apran
gą už 65 valandų darbą, tuo 
tarpu kai Sovietijos gerai 
uždirbantis darbininkas už 
tą pačią aprangą turės pra
kaituoti 54 dienas.

Tikrai mažas skirtumas

I EUROPĄ UŽ $50

Daugybės milžiniškų vieš
bučių savininkas Car.tor pa
sirašė sutartį su Vokietijos 
laivų statymo bendrove, ku
ri apsiėmė pastatyti du mil
žinišku laivu. Pirmasis lai
vas bus nuleistas į vandenį 
1962 metais. Kiekvienas lai
vas kainuos 80 milionų do
lerių. Laivas galės vežti 6 
tūkstančius keleivių.

Apie visokius patogumus 
laive, žinoma, nėra ko kal
bėti—jie bus. Kelionė tais 
laivais į Europą tekainuos 
tik $50, į kurią sumą įeina 
ir maitinimas. Jau dabar 
yra norinčių pirkti kelionės 
bilietus tais laivais, bet jie 
nebus parduodami, kol pir
masis laivas bus nuleistas į 
vandenį.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi”- Kaina metams $4-

f
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VARGAS
(Tęsinys)

Keista jam rodosi, kad ant senutės veido netirpsta 
sniegas, keista, kad ir pats veidas kažkaip išsitempė, įga
vo baltai pilką, purvinai vaškiną spalvą ir pasidarė griež 
tas, rimtas

—Na ir kvaile—murma tekorius. —Aš tave sąžinin
gai kaip prieš Dievą ... o tu, taip sakant ... Na ir kvai
lė! Va, paimsiu ir nevešiu pas Jono Povilą.

Tekorius paleidžia vadžias ir susimąsto. Atsigręžti 
į senutę jis nedrįsta—baisu. Paklausti ją ko ir negauti at
sakymo taip pat baisu. Pagaliau, kad paaiškėtų jam pa
dėtis, jis neatsigręždmas į senutę, paima jos šaltą ran
ką. Pakelta ranka nupuola kaip pagalys.

—Vadinasi, numirė. Komisija.
Ir tekorius verkia. Jam ne tiek gaila, kiek pikta. Jis 

mąsto: kaip šiame pasauly viskas greit atsitinka. Vos 
prasidėjo jo nelaimė, ir jau užmegstas galas. Nesuskubo 
jis pagyventi su senute, išsipasakot jai, paguosti ją, ir 
jau ji numirė. Gyveno jis su ja keturiasdešimt metų, bet 
juk tie keturiasdešimt metų praėjo, tarytum, rūke. Per 
girtuokliavimą, muštynes, vargą, nebuvo justi gyvenimo. 
Ir kaip tyčia senutė numirė tuo pat laiku, kai jis pasijuto 
gailis jos, negalįs be jos gyventi, baisiai jai kaltas esąs.

—O juk ji elgetavo — prisiminė jis. — Aš pats ją 
siųsdavau pas žmones duonos prašyti, komisija! Juk ji, 
kvailė, galėjo dar dešimtį metų pagyventi, o tai, gal bū
ti, mano dabar, kad aš iš tikrųjų toks buvau. Motina 
Švenčiausia, kur gi dabar čia mane kipšas varo? Dabar 
reikia laidoti, o ne gydyti. Atgal!

Tekorius pasuko atgal ir iš visų jėgų muša kumelk- 
še. Kelias kas valanda eina blo^vn ir blosrvn. Dabar iauv - ------ - - ' ov -- - - - ----- -
lauko visai nematyti. Retkarčiais rogės užvažiuoja ant 
jaunos eglaitės, tamsus daiktas nudriekia per tekoriaus 
rankas, sumirga prieš akis. ir vėl aplinkui pilka, vien 
sniegas tematyti.

“Kad galėčiau iš naujo pradėti gyventi” . . . mąsto 
tekorius. Jis atsimena, kad Matrena prieš keturiasdešimt 
metų buvo jauna, graži, linksma, turtinga namų mergina. 
Ją išdavė už jo dėl to. kad paviliojo namiškius jo amatas. 
Visa ko buvo geram gyvenimui, tik vargas, kad jis kaip 
nusigėrė po vestuvių, užsirangė ant pečiaus, tai, tarytum, 
ligi šiarti laikui ir nebuvo nulipęs. Vestuves jis atsimena., 
o kas po vestuvių buvo.—nors užmušk nieko nebežino 
nebent išskiriant tai, kad gėrė, gulėjo ir mušėsi. Taip ii * 
praėjo keturiasdešimt metų.

Balti snieguolių debesys po truputį įgauna pilko? 
spalvos. Sutemo.

—Kurgi aš važiuoju?—staiga susiproti tekorius.— 
Reikia laidoti, o aš į ligoninę . . . tamtum proto netekau

Tekorius vėl pasuka atgal ir vėl muša kamelkšę.Ta 
įtempia visas savo jėgas ir prunkšdama bėga smulkia 

-Tekorius retkarčiais muša ją per strėnas . . . Už
pakaly girdėti kažkoks stuksėjimas, ir jis, nors neatsigrę- 
zia, beLžirio, kąd tai stuksi velionės galva į roges. O 
prašvis tamsyn ir tamsyn eina, vėjas darosi šaltesnis ir
žvarbesnis. •

“Kad tai iš naujo pradėčiau gvventi . . . —mąsto 
tekorius,—įsitaisyčiau naujus įrankius, imčiau užsaky
mus . . . pinigus senutei atidavinėčiau . . . taip.”

Vadžios išspruko jam iš rankų. Jis jų ieško, nori pa
kelti ir niekaip negali: rankos neveikia . . .

“Visvien . . .—mąsto jis:—pats arklys ras kelią, ži
no. O aš nusnūsiu truputį. . . Kol dar laidos, dusterėsiu.”

Tekorius užsimerkia ir snaudžia. Truputį lukterėjus, 
jis girdi, kad arklys sustojo.

Jis atmerkia akis ir priešais mato kažką tamsų, pa
našų į pirkią ar kaugę . ..

Jis turėtų išlipti iš rogių, sužinoti, kas čia, liet visas 
kūnas taip sutingęs, kad geriau sušalti, negu pasijudin
ti iš vietos ... Ir jis sau ramiai užmiega.

Jis nubunda dideliame dažytomis sienomis kambary. 
Pro langus liejasi aiški saulės šviesa. Tekorius mato prieš 
save žmones ir pirmučiausia nori pasirodyti esąs rimtas,

2 daug suprantąs.
—Ekzekvijų reikėtų, broliukai, už senąją,—sako jis. 

—Reikėtų pasakyti kunigui.
—Na, gerai, gerai! Tik gulėk jau!—pertraukia jį 

kažkieno balsas.
—Ponuli! Jono Povilai!—stebisi tekorius, matyda

mas prieš save gydytoją.—Jūsų malonybė! Geradari!
Jis nori pašokti ir pulti į gydytojo kojas, bet junta, 

kad kojos ir rankos jo nebeklauso.
Jūsų malonybė! Kur gi mano kojos? Rankos kur?
—Atsisveikink su savo rankomis ir kojomis ... Nu- 

sišaldei! Na, na ... ko gi tu verki? Pagyvenai ir dėkok 
Dievui. Turbūt šešias dešimtis išgyvenai—užteks!

—Nelaimė! Jūsų malonybė, juk nelaimė! Atleiskite, į

PADARYKIME TAIP KURI NORS Iš MŪSŲ

.Mi’ionieriaus New Yorko gubernatoriaus sūnus Stevcn Rockefeller susituokė su 
norvege Anne Marie Rasmunsen, buvusia jo tėvu tarnaite. Į jungtuves jaunosios 
gimtajame miestelyje buvo nuvykusi visa Rockefelleriu šeima, čia matome kairėj, 
kaip jaunieji piausto vestuvinį tortą, o dešinėj juodu išeina iš vestuvinio pakylio, 
o žiūrovai juos barsto ryžiais.
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TREMTINIO LIETUVA

Lik sveika, tėviškė žalia!
Klajūno kelias ilgas.
Man tavo ašarų dalia 
Akyse tebežvilga. ■>
Atlantas vandenis taškys—
Tave pamiršti lieps man.
Ir vėjai svetimi blaškys 
Tavos gabijos liepsną.
Tu juodaskare Lietuva—
Man pamotė su akmeniu!
Ančririzi munn T .invū__
Tu motina — su ašarom!
Tu mano ir su vėtromis,
Tamsiais miškais atplaukianeknn. 
Su Baltijos žuvėdromis, ' •
Vardu mane bešaukiančiom.
Ir su beržais pakelėmis—
Liūdnais draugais artojo,—
Su savo skausmo dainomis,
Kurias man kraujas groja.
Su rūtomis, rugių laukais,
Su vargo žmonėmis pilkais, 
Palinkusiais po kryžium.
Ledų tau pančius išardys 
Pavasaris ankstyvas . . .
Tu — mano deganti širdis!
Tu — mano kraujas gyvas!

Salomėja Neris

Ar mes

‘.J

kartais pritrūksta kantry
bės.

Ir štai išėjo viešumon, 
kad sargybinis Victor Foot- 
er nubaustas 10 parų arešto, 
nes jis įspyręs vienai iš jo 
juokus krečiančiai amerikie
tei. Kaip ten tikrai buvo, 
sargybos vyresnis nesako, 
bet minėtas kareivis turėjo 
10 dienų atsėdėti kareivy- 
nėse uždarytas.

Ta:
maža triukšmo, viuomenė 
simpatizavo kareiviui ir įdo-

s atsitikimas sukėlė ne-

Ji ĮTEIKĖ 
RAUDONĄ LELIJĄ

Keleivio Nr. 32 buvo V 
Funkienės straipsnis “Gėlės 
ir meilė.” Jame buvo duota 
“gėlių kalbos” pavyzdžių, 
tai yra kaip du skirtingų ly
čių vienam antram simpati
zuojančių žmonių gali gėlė
mis susikalbėti.

Iš tame straipsnyje mini
mų asmenų Būtutės ir Kazio 
pasikalbęjmo numanu, kad 
Birutė myli Kazį, bet nebu
vo tikra, ar tokio pat jaus
mo yra kupinas ir jos Ka
zys. Tačiau po mažo “nesu- 

| sipratimo” gavusi iš jo baltą 
j gvazdiką ir irisą (pirmasis

r-iškė, kad Kazya atsiptašc, 
o antį asis, kad jau vienas 
Birutės žvilgsnis jį daro lai
mingą) suprato, kad ir Ka
zys ją myli. Straipsnio auto
rė V. Funkienė prašo atspė
ti, kokia gėle Birutė atsakė 
Kaziui.

Aš manau, kad raudona 
lelija. Man rodos, kad leli
ja yra taikos ženklas. Biru
tė, ją įteikdama Kaziui, no
rės pasakyti, kad ji jam at
siduoda, atsižadėdama vi
sako, ir iš Kazio lauks bal
tos lelijos — patvirtinimo, 
kad jis tokį pat pasižadėji
mą duoda Birutei.

J. A. Dambrauskas

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Vis dažniau ir spaudoje žengimas statutui.
įasigirsta balsų, kad ame- 
ikiečiai užsieny nėra mėg
iami, nors jie ir svarių do- 
eriu atveža.c

Paskutiniuoju metu Ang- 
ijoj nemaža pasipiktinimo 
nikelė amerikiečių turistų 
Igesis su karalienės rūmų 
•argvba.c? v

Sargybos kareiviai yra 
abai puošnūs, jų atlieka
mos ceremonijos sargybos 
>asikeitimo metu šiais lai
kais gali atrodyti juokingos. 
Pagal sargybos nuostatus 
argvbiniai neturi kreipti nė' 

mažiauso dėmesio į aplink 
juos esančius žmones, nors 
jie kažką danių, sargybinis 
nrivalo lyg automatas dary
ti tik tą, kas statute nurody
ta. Jau vienas žvilgsnis į ša-

O amerikiečiai turistai su 
tais sargybiniais visokius 
juokus krečia. Anglų spau
da daug jų suminėjo. Ant 
tako, kuriuo sargybinis turi 
žygiuoti, pameta banano 
žievių, kad jis paslystų; tri
račiais važiuoja per jų ko
jas’; atriša batų raiščius; ci
garečių pakelius kabina ant 
jų šautuvų; prie akių priki
ša foto aparatus ir fotogra
fuoja. Vienas laikraštinin
kas rašo matęs, kaip 2 mer
ginos erzino sargybinį, kai- 
šiodamos jam prie veido sa
vo lietsargius ir t. t.

Kaip sakyta, sargybiniai 
pagal statutą viso to neturi 
matyti. Tačiau reikia atsi
minti, kad ir jie yra žmonės 
su tokiais pačiais jausmais,

nu, lutu VILIUI i vfvfvkzi ouoi-
aukė užuojautos pareiški
mų net iš Amerikos.

Donald R. Hart iš New 
Britain, Conn., minėtam ka- 
•eiviui pasiuntė 10 šilingų ir 
širdingą laišką. Pinigus ir 
aišką jis pasiuntė per An
glijos parlamento atstovą 
larbietį Lipton, kuns dėl to 
eikalo teiravosi vyriausy

bėje. Savo laiške amerikie- 
:is Hart rašo, kad Amerikos 
moterys vertos ne vieną 
kaitą bet dažnai įspiria- 
mos. Jūs, sako Hart, nežino
te, kokios sugadintos yra 
am. nkietės moterys,

Tokios nuomonės yra tas 
amerikietis. Ir ne jis vienas. 
O ar tikrai Amerikos mote
rys yra tokios sugadintos? 
Ar ir lietuvės, čia gyvenan
čios, yra tokios pat, kaip ir 
kitos Amerikos r jnoterys? 
Kuo jos ;yra A sugedusios? 
Deiko? šituos ir daug kitų 
klausimų galėtume ateityje 
šiose skiltyse panagrinėti. 
Nėra abejonių, kad redak
cija tiems balsams duos vie
tos. Onutė

•‘KARALIENĖ“ NAMIE

lia stovintį žmogų yra nusi- kaip ir mes visi, kad ir jiems

aukštaširdžiai! Dar nors penkis šešis metelius.
> —O kam?

—Arklys juk svetimas, reiktų atiduoti . . . Senąją 
laidoti ... Ir kaip šiame pasauly visa greit atsitinka! 
Jūsų malonybė! Jono Povilai! Portsigarą iš beržo korelės 
geriausią! Kroketikus nutekinsiu . . .

Gydytojas pamoja ranka ir išeina iš skyriaus.
Tekoriui amen. .

(Pabaiga)

I

LIETUVA BUDO. Stepono Kaino 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mie«ro, geriausia dovana kiek- 
viena proga. gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ...... $5.50

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina .... 6.00.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na .............................................. 55.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS, 
paruošė Anicetas Simutis, daugybė 
žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly. 464 
psl. kaina ................................. $6.50.

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas, J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina .......................................... $5.00.

jIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RĖS. 32 psl., kaina ............... 25c.

dAELBOROUGH’S LITHUANIAN
o r? t r? TAITCLIT AT Inkiene. cre- -į.-tvvjii »» - ------ ----------r
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .............................$ $1.25

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas K. Karys, 
vienintelė tokio masto knyga tuo 
klausimu, daug paveikslų, 255 psl., 
kaina '......................................... $5.00.

i VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS. PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00

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

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
614 pusi., kieti viršai. Kaina $6.00

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

NEMUNO SŪNŪs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kama •••...•••••••• $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose _ dalyse.. 
Autorius, .pats buvus kunigas, ap
rašo, kaip kunigas’ Vasarįs 
dė jo JranĮrystės
sos trys 'daly# _ 
gų, kieti virtai, 631 puslapis. Kui
ną ................................... IMO

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

popieriuje. Kama •••••••••• $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E 
Drųsutienė, O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kama «*«««•...... $7,50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių, 368 pu

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

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

i ENGVAS BŪDAS IŠMOKTI AMO 
LIŠKAT. Geriausias vadovėlis pra

vedantiems angliškai mokytis; 
įtarimų, angliškus

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
| Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 P’JS 
Kaina ..............................................51
APIE LAIKA TR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini. Tuma. Savickį, Giras ir kt.
249 pusi. Kaina............................
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
galim ........................... $L50.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain kmtes* vi

suomenės santvarka ir kodėl ji 
keisis. Kaina ................................*e
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas vienas tragiškiausių mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savoio 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.00.

SUŽADĖTINE, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................... • -• .52.f>0

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

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1946 metų, kurios au
torius karo metais __ gyve- 
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 pri. Kieti virtai. Kaina $4.50

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

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo Varo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi.
chelsonienės parašyta; 250 įvairiu 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.23
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigu 

M. Vaiadkos parašyta knyga. 250 
Kaina «.......................... $9-50

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusL didelis formatas, gan 
■lopiera. Kaina ............................ $2J0

A KISS TN THE DARK. J. .Tarmi. 
no anglų kalba sodrus vaizdeliai

160 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
viršeliais ..i..........$1.0f

, P.; Abelkio ro. 
Kalvarijas pra- 
"posja- 

*a..-.... •. •. • • $4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komunistų diktatu, 
ra faktų šviesoje. Trumpa holševir- 
mo istorija ir valdymo vraktika. Ia.

daug medžiagos. 96 puslanlni 
kaina ................................................ 50?.
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogo! 4 

■varidauriaa velkamas, išvertė M
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl, 

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tur 
liausimu knygutė. Kaina ............25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa.

rašė E. Vandervelde, vertė Varda
ms. Kaina ...................................... l«c
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c,

KODEL Al NETIKIU I DIEVĄ. 
Pilna argumentų, kurie visiems 

...........20c

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

vus Rusijos diktatorių. Kaina . .25c
’ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa. OEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi j^^įj^^^tero'ro
apysaka, 176 psl. Kaina $220.

žloridos citrtnip 
raiienė' grižo H 
kos' kelionės namo. Ji ap* 
lankė Alaską. New Yorluį it 
vakarines valstijas, visur 
pi ridama Floridos vaisiui
j ■ 7 ;

• <1

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas M te- 

maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ........................$320
IENAS KAREIVIS MATuTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastų žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
bepadarė viena, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psL Kaina ........... $3.

........................26e
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa.
M. Valadka. Svarbu 

perskaityti. Kaina $1.2$
DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga
Įmyga šių dienų klausimams supras 
«*• Kaina ......................................60e
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

*“*“ bšti ir kų apie tai

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti liuo adresu: 
KELEIVIS

S* Boaloa
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Organizuos i ūkio darimkus
Siuvėjai laimėjo be streiko

'Žemės ūkio darbininkai 
Amerikoje tebėra neorgani
zuoti ir yra blogiausiai atly
ginami. O žemas vienos sri
ties darbininkų atlyginimas 
neigiamai atsiliepia ir kitų 
sričių darbininkams.

Todėl darbininkų unijos 
susirūpino žemės ūkio dar
bininkų organizavimu. ADF 
-CIO unijų centras daro pla
nus kaip organizuoti žemės 
ūkyje dirbančius, ypač di
delių korporacijų ūkių dar
bininkus. Tipiškas žemės 
ūkio darbininkas dabar jau 
nebėra šeimos ūkio savinin
ko samdomas. Jis yra dide
lės korporacijos samdiniu. 
Tos korporacijos ne tiktai 
augina javus, gyvulius, bet 
juos ir paruošia maistą rin
kai, vartojmui. Todėl pana
šumas tarp žemės ūkio ir 
fabriko darbininko vis didė
ja.

Amerikos žemės ūky dir
ba apie du milionų samdo
mų darbininkų. Iš jų 700 
tūkstančių per metus tedir
ba tik 150. dienų tam pa
čiam darbdaviui ir beveik 
pusė jų dirba ūkiuose dides
niuose kaip 1,900 akrų.

Vidutinis metinis atlygi
nimas šitų darbininkų yra 
mažesnis kaip $1000. Dau
giau negu 400,000 iš šių 
darbininkų dirba pagal su
tartis ir yra įvežti iš užsie
nio, daugiausia iš Meksikos.

Sąlygas dar pablogina 
tas faktas, kad šiems žemės 
ūkio darbininkams netaiko

mi įstatymai, kurie saugo 
fabrikų ir įstaigų darbinin
kus.

ADF-CIO unijos visų pir
ma kovos, kad ir žemės ūkio 
darbininkams būtų nustaty
tas mažiausias atlyginimas, 
kad jie gautų nedarbo pa
šalpą ir senatvės pensijas ir 
kad jie galėtų naudotis uni
jų apsauga.

Tas įvykdyti nebus len
gva dėl pačių darbininkų 
nesusipratimo ir dėl darb
davių pasipriešinimo.

ADF-CIO unijų centras 
numato pradėti nuo Kali
fornijos iš dalies dėl to, 
kad ten darbai žemės ūky
je tęsiasi apvalius metus.

Vienas darbo organizaci
jos taip nusakė minėto va
jaus tikslą:

“ADF-CIO reikalaus ne
organizuotiems žemės ūkio 
darbininkams tik paprastos 
teisybės, pagrįstos jau eg
zistuojančiais unijų nuosta
tais.”

C. C

JUOKAi
Iš Sovietų Sąjungos buvo 

grąžinta grupė lenkų. Ant sie
nos juos apklausinėjo. Iš {va
džių jie varžėsi lenkų valdinin
kų. Pagaliau vienas išdrįso ir

*aA«Aua^

AR SKAITĖTE DARBĄ?

Paskutinis numeris ypa
tingai įdomus. Jame rasite 
jaudinančių eilėraščių iš Si
biro, ištrauką iš didelį pa
sisekimą turinčios M. Kati
liškio knygos “Išėjusiems 
negrįžti,” įdomų, supranta
mai parašytą bolševikų nu
kankinto prof. A. Žvirono 
str aipsnį “Materialistinis 
istorijos supratimas ir gam
tos mokslų materializmas.” 
Jame yra ir A. Baltaragio 
straipsnis apie tai, kaip mes 
turėtume santykiauti su 
Lietuva. Tas klausimas šiuo 
metu darosi vis opesnis ir 
kiekvienas s ąm o n i ngas 
žmogus tyri jį sau JšsiaiĄ- 
kinti. Tame;-numery ytadt 
daugiau įdomių dalykų pa
siskaityti. Numerio kaina 
$1, galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

zKrūaEivia, sv* ausiun

NAUJAS RADUaS-TELESKOPAS

Radijo observatorija Green Bank, W. Va-, stato nau
ją 140 pėdų radijo-teleskopą, kuris pagaus radijo ban
gas iš tolimiausių erdvės dangiškų kūnų. čia išstaty

tas to teleskopo modelis.

VIETINĖS ŽINIOS
Gediminas Šveikauskas Dail. A. Ruksteles paroda

So. Bostono L. P. Draugijos 
šacmatininkas Ged iminas 
Šveikauskas šiuo metu lai
komas vienu iš stipriausių

įsitraukė į pokalbį. Valdininkas B O S t ono šachmatininkų.
Massachusetts pirmenybėse 
jis laimėjo anŲ ą vietą, ant
ruoju baigė Naujos Angli
jos mėgėjų pirmenybėse ir, 
be to, laimėjo pirmą vietą 
Šachmatų Federacijos tur-
____ vt____ vr_ i_  __jiyre, įurnu.
Life” pavadino jį labai ta
lentingu jaunuoliu. Naujasis 
“National Chess Ratings” 
skelbia G. Šveikauską su 
šachmatų eksperto titulu. 
Tarp Massachusetts žaidėjų

paklausė jį:
—Na, kaip ten buvo Sovietų 

Sąjungoje?
—Neblogai. Nesiskundžiu.
—Kokie ten atlyginimai?
—Na, negalima skųstis.
—Bet ar ten neteko jums ku

rį laiką dirbti priverčiamuosius 
darbus?

—Taip, teko, bet iš tikrųjų 
negalima skųstis.

—Bet, man rodosi, kad ten 
nepakakdavo valgyti, o jei ir 
gaudavote ką nors, tai niekam 
tikusių dalykų?

Repatriantas truktelėjo pe
čiais.

—Neturiu kuo skųstis,—ta
rė jis.

—Tai kokio velnio grįžai čia ?
—O čia tai ir visas klausi

mas. čia tai jau galima pradėti 
skųstis.MMMMBMNNaemOOOOB

GERIAUSIA DOVANA

Siff turi “ratingą” 2226, 
2. John Curdo 2142, 3. Ge
diminas Šveikauskas 2118. 
Toliau seka J. O’Keefe— 
2115, D. M. Scbeffer 2079 ir 
kt. Tarp Amerikos lietuvių 
šachmatininkų G. Šveikau- 

Jei galvojate apie dova- skas stovi taipogi trečiuoju: 
ną savo pažįstamamam arsi. Pov. Tautvaiša, Chieago, 
draugui, tai atsiminkite, I IH., 2291 tš., 2. Kazys Jak- 
kad geriausia dovana bus štas irgi Chieago 2148 ir G.
šios knygos:

Kairio “Lietuva 
ui $&50DUCIO

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636
27.

BARGENAS

Paketai
N*. AD 7tl (vyrams) —— S27J5O

3 sa trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine 
Šerpe medžiaga

3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų CEVERIKŲ.
No. A D 702 (moterims) ------ J22JM

1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar 

geltonas
2'/4 jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudoms mėlynas
1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremava juoda vyninė
1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 703 (vyrams ir moterims)------ 110.00
3’za jardai pilko vilnonio Flanelio vyr. ir moter. kostiumams
2 poros vvriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
2 špūlės Siūlų

No. AD 704 (moterims vasarai) — >24.50
1 Trieel SIJONAS^ pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilka
2 tampraus audimo BLIUSKOS
1 pora SANDALIJŲ T230

No. AD 705 (moterims) ------ Slft.00
♦ 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas,

ar šviesiai rudas
♦ 1 pora APATINIŲ
♦ 2 špūlės SiŪIŲ
♦ 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltom
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDftTI 46.60 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
he. Jei prisiunčiama diagnozė m&sų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PASTŲ tiktai M 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagų, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

TAZAB
SI Rmnoir St. CAMBRIDGE, M««. T«l: K17-S7M

(Offisas atdaras visa laiką)

BARGENAS BARGENAS

Siuvėjų (Amalgameitų) 
unija pasirašė sutartį, pa
gal kurią atlyginimas kai 
kurių drabužių rūšių siuvė
jams pakeliamas. Tas uždar
bių pakėlimas palies apie 
100,000 darbininkų, jų tar
pe apie 15,000 Naujoj Ang
lijoj.

Atlyginimai marškinių 
ir medvilnės medžiagų siu- 
vęjams pakeliamas po 7 su 
puse centų valandai. Be to, 
nustatytas mažiausias atly
ginama sukirpėiams ir kt.

Prireikus darbininkui gy
dytis ligoninėj, mokama po 
$11 per 60 dienų, už opera
ciją mokama $250 ir ki
tiems reikalams $50, be to, 
nėščios moterys ir dėl ligos 
negalintieji dirbti gauna 
pašalpos $27 savaitei, mir
ties atveju $500.

Varė biznį slaptai?

Rugsėjo 12 d. 6 vai. vak. 
Tautinės Sąjungos namuose 
(484 E. 4th St, So. Boston) 
atidaroma dailininko A. 
Rakštelės kūriniu paroda, 
kuri tęsis iki rugsėjo 19 d. 
9 vai. vak.

Paroda atidaryta sekma
dienį nuo 11 iki 9 vai. vak., 
šeštadienį nuo 9 ryto iki 9 
vai. vak., o kitomis dieno
mis nuo 4 iki 9 vai. vak.
uaunjbujai gi uĮTrnua is
pagal susitarimą.

Teisininkai, pagerbė 
a. a. S. Vaitkevičių

Chicagos “Draugas” pra
neša, kad bostoniškis rašy
tojas A. Gustaitis jau 10 
metų prekiauja namais p. 
Ivas įstaigoje, o dabar ati
daro savo biznį.

Gal ir taip, bet reikia pa
sakyti, kad jis biznį varė vi
sai slaptai. Nežinojo niekas, 
nei žmona, nei dargi p. Ivas.

MILŽINAI ir NYKŠTUKAI

Bendrai įvairių tautų 
žmonės savo ūgiu mažai te
siskiria. Aukštu ūgiu pasižy
minčių anglų ir skandinavų 
vidurkis yra 5 pėdos 6 co
liai, o toks pat vidurkis Af
rikos pigmėjų — apie 4 pė
das ir 6 colius. Tačiau ūgio 
skirtumas tos pačios tautos 
žmonių tarpe yrakur kas 
ldidesnis. Aukščiausias žino
mas žmogus buvo septynis

Paskutinį rytą prieš išve- (kartus aukštesnis už patį že- 
jis stovi trečiuoju: 1. Boris ’ žant iš Zaletskų koplyčios miausią žinomą žmogų. Tai

pne buvusio nepriklauso
mos Lietuvos Šiaulių apy
gardos teismo teisėjo Stasio 
Vaitkevičiaus karsto stovė
jo teisininkų sargyba.

buvo turkas Kajamus, kurio 
ūgis buvo 9 pėdos ir 3 coliai.

Nedaug, vos 5 coliais že
mesnis tebuvo 1940 metais 
miręs amerikietis Robert

Kapuose su juo teisininkų Waddlow. Už jį tik 2 coliais 
vardu atsisveikino dabarti-Įžemesnė buvo vokietė Ma- 
nis Teisininkų Dr-jos vietos riana Wedde, kuri svėrė 770 
skyriaus pirmininkas M. svarų.
Kavaliauskas ir dr. B. Kal
vaitis.

Šveikauskas, Bostone 2118. 
Toliau seka Kazys Škėma, 
V. Palčiauskas ir kt 

Pažymėtina, kad 14 mel 
Bostono žaidėjas Algįs 
kaitis įkeltas į ‘

VUtis nelaimėje 'pirmoji pa£
Raibą. 'V i £___ L k _ • __•- ?• -Cl-A.. Aė

J. Adomonis vyksta

autom o-

GELBSTI DIENĄ NAKTĮ NUO 
SKAUSMŲ

Atraicio
Reumatizmo

» neurycio ~ bursyčio,
Vtl gali valdyti savo pirštus! Vėl ga
li lipti laiptais be agonijos! Užmiršk 
nugaros skausmus! Džiaukis visų 
dienų, kad nejauti skausmų! Miegok 
ramiai visa naktį! Viskas tas galima 
su RITA S A L, nuostabiu nauju vai
stu, ka tik paleistu apyvarton. 
Tablečių formoje, lengva vartoti, RI
TASAL daug greičiau pagelbsti nuo 
skausmų negu galima buvo tikėtis 
. . . net ir šaltam, lietingam, drėg
name ore!

SAUGI. PASTOVI PAGALBA 
NUO SKAUSMŲ

Ritasal gelbsti tuoj pat ... ir daug 
ilgiau negu kiti preparatai. “Aš 
džiaugiuosi, kad Ritasal sumažino 
skausmus kojose, ir dabar aš galiu 
geriau miegoti naktimis,” sko A. B. 
C. iš Conn.
Ritasal taip pat neleidžia pasireikš
ti pilvo sutrikimams; jis neturi jokių 
natriaus druskų ir kitų jūsų' sistemų 
erzinančių produktų. Jį taip saugu 
vartoti, kad net nereikia daktaro re
cepto. Nežiūrint to, nė vienas įpras
tas vaistas negali prilygti jam greitu 
ir ilgai trunkančiu veikimu.
UŽEIK PAS SAVO VAISTININKĄ

ŠIANDIEN
Kam kankintis be reikalo dar vienų 
dienų? Ritasal gali gauti beveik kie
kvienoj vaistinėj dviejose normose: 
45 tabletės už 41.98 arba 100 table
čių už 13.98. Jeigu jūsų vaistininkas 
dar neturi Ritasal. prašyk jo užsaky
ki tiesiai iš KAYSON PHARMAC- 
AL, Dept. 80, 1030 SOUTH KĖNIS- 
TON AVĖ., LOS ANGELES 19, 
CALIF.

Poatostoginis narių susirin
kimas bus rugsėjo 9 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Pil. Draugijos 
patalpose So. Bostone. Val
dyba prašo visus narius at
likti pareigą—sumokėti na
rio mokestį.

juos buvo pagrobę

lUi.-
Patricia Smith iš Fort Madison. Iowa. su dviem sū
num—3 metų ir 10 mėnesių išbuvo 2 valandi pabėgu
sių kalinių pagrobti. Bet jiems pavyko sveikiems iš 
jų pabėgti.

ir 9 colių).
Gal kas žino dar aukštes

nį šių dienų žmogų?
R. M.

GALĖS KARTU SĖDĖTI

Airijos viename mažame 
miestelyj buvo potvarkis, 
kuris nevedusiam vyrui 
draudė sėdėti greta netekė
jusios moters mūviu teatre. 
Jei jis norėjo greta sėdėti, 
tai prie kasos turėjo parody
ti vedybų metriką. Jei jos 
neturėjo, tai tokia pora, atė
jusi į teatrą, gaudavo bile- 
tus sėdėti skirtingose teatro 
vietose.

Dabar tas keistas potvar
kis panakintas.

NEW ERA
SIIA.MPOO NAUJOJI 

GADYNĖ 
Tūkstančiai suprato, kadį 

New Era shampoo yra kasdie-1 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-] 
žovių muilas be gyvulių taukų) 
gali užlaikyti diržingų odų," 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū-į 
rint amžiaus.

Siųskite 12 ui 8 ol butelį, 1 
Frank Bitautas 

527 East Exposition 
Denver, Colorado

RETA SUKAKTIS
Retai kuri laiminga pora 

sulaukia savo vedybinio gy
venimo auksinės sukakties 
—50 metų. Tačiau pasitai
ko ir tokių laimingų, kurie 
gali minėti savo bendro gy
venimo net 80 metų sukaktį.

Tokią progą turėjo šiomis 
dienomis Follingham'ų šei
ma iš Hobart, Okla. “Jau
najam” dabar 104 metai, o 
“jaunajai” 98 metai.

Jieskojimai

O kokie yra žinomi že
miausi žmonės? Tai buvo 
nežinomos pavardės pran
cūzas, kurio ūgis buvo tik 1 
pėda ir 5 coliai. Jis juokais, 
buvo. vadinamas

šį kurį' galinu^
Tik vielių čbfiu^ 
tebuvo žinomas '"nykštukas 
vokietis.

Koks aukščiausias žmo
gus yra šiuo metu gyvųjų 
tarpe, nežinau, bet neseniai 
lankėsi Massachusetts sena
te 8 pėdų ir 1 colio ūgio 
Conrad Furrows iš West- 
field. Jį ten sveikino aukš
čiausias iš visų seimelio se
natorių Harrington (6 pėdų

Aš, Marė Baranauskiūtė-Kruko- 
nienė, kilusi iu Klepočių km.. Mer
kinės parap., ieškau savo sesers Liu
dvikos Baranauskiūtės-CERNIAU- 
SKIENftS. Atvažiavo Amerikon 1910 
metais. Ji, jos vaikai ar apie jų ką 
nors žinantieji rašykite šiuo adresu: 

Mrs. Ona Malakauskas 
234 Broad way (35
Bayonne, N. J.

f
 ŪMUOJU FARM)

karštas vanduo: Dėl. kai
rini. Tel. PL 4^7181 arba

Mrs. M. Diamond (37
272 Oak St, Shrewsbury. Mass.

KIMBARAS ZOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrkno. 
Ramunės žiedai eu
ropi ški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš go
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, lnpos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą no- 
siunčiame.

Alei. Mizara
414 W. Broadvvay

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie»uvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti karto au 
—A—l.-  '"'t

XDčr Dk PlLKlį
540 E. Broadvvay 

So. Boaton 27, Maaa.
.'XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)0OOOn»

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJEJungi* lietuvius bendram lietuviškam daroui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 iii Ibi Pisi 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui* Fa 10 ar 
20 metų apsidraudus gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
andrauda duoda našalnos tai anga i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NEUECIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nao gimimo dienia 
gilios senatais.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudss galite g 
tl SLA kaupuose, kurios yra visose žymesnėse Neturiu 
tonijooe ir SLA Centrą* Rąžykite tokiu adram:

DR. M. X VINIKAS
MT M Nn, Tnk 1, R T.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir i VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES 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, VVORCESTER, MASS.

‘46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

MES ATLIEKAM 

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
M tamgtomg reilda—

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viski 
Ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kori nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS”

S?.

• • •



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 35, Rugsėjo 2, 1959

Vietinės Žinios
Atvyksta P. Dargi* ir 
dr. M. Vinika* MMMCMMMMameeee'

PROTESTO MITINGAS 
MIESTO SODE

PADĖKA

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyrius pereitą 
k.: . ii tadienį sukvietė Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose pavergtųjų tautų at- 
fto.ų pasitarimą. Buvo 
: varstomas klausimas, kaip 
at i liepti i Chruščiovo atsi
lankymą Amerikoje. Daly- 
\avo penkių tautu atstovai.

Nutarta sekmadienį, rug
sėjo 20 d. 12 valandą dienos 
Los ton Common sode su
rengti protesto mitingą.

Smulkiau bus paskelbta 
vėliau. O kol kas visi pasi
žymėkime tą dieną ir valan
dą ir tvarkykimės taip, kad 
tame mitinge galėtume da- 
1\ vauti.

Organizacijos ir pavie
niai asmenys raginami ra
šyti laiškus prezidentui, se
natoriams ir atstovų rūmų 
r.ai iams.

Šeštokai išliko gyvi

Frank ir Emma šeštokai, 
geri “Keleivio” bičiuliai, 
atsiuntė iš San Francisco 
sveikinimų ir rašo, kai’ per 
žemės drebėjimą jiedu tik 
per plauką išliko gyvi. Mat, 
važiuojant jiems per Mon-

Rugpiūčio 20 d. Dedham, 
Mass., mirė mano brangus 
vyras Petras Urbonas, su
laukęs 64 metų amžiaus. Ki
lęs iš Paliepių km., Aii ioga- 
los vals. Amerikon atvyko 
1915 metais ir 37 metus iš
dirbo pas tėvus jėzuitus. Pa
liko giliam nuliūdime žmo
ną Julijoną, dvi dukteris, 
Olesę Sullivan ir Šilutę Ur
bonaitę, dvi podukras, Juli
ją Glavokis, Dorchester, 
Mass., ir Gertrude Masaitis, 
Brockton, Mass., pusbroli 
Jeronimą Urboną, Dayton, 
Ohio, ir du brolius Lietuvo
je, Stasį ir Juozapą.

Dėkoju sunkioje valando
je mane suraminusiems ir 
man pagelbėjusiems; ačiū 
žentams ir anūkams už gra
bo nešimą, dukrelėms už 
man parodytą meilę. Širdin
gas ačiū draugam už gėles 
ir užpirktas mišias. Ačiū 
graboriui A. Thomas, Caroll 
Runeral Home, Hyde Park, 
už rūpestingą patarnavimą.

Giliai dėkinga esu tėvam j 
jėzuitam už piniginę para-

Rugsėjo 3 ir 4 dienomis 
Bostone lankysis SLA pre
zidentas Povilas Dalgis iš 
Pittsburgho ir SLA sekreto
rius dr. M. J. Vinikas iš 
New Yorko. Jiedu atvyksta 
čionai Susivienijimo reika
lais ir ta proga bus sukvies
tas SLA Antros apskrities 
žymesniųjų veikėjų oendras 
pasitarimas.

Posėdžiai bus vakarais, 
pradedant 7 valanda, South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose.

Teisininkų iškyla

Tradicinė LTD Bostono 
skyriaus teisininkų iškyla 
įvyksta Duxbury paplūdi
my, netoli Plymouth, rugsė
jo 13 d. Nariai su svečiais 
renkasi prie Howard John
son, arti kelių 128 ir 138 
sankryžos 10 vai. Esant ne
palankiam orui, iškyla įvyks 
pas pirmininką Mečį Kava
liauską, 24 Prospect St., 
Hyde Park, Mass.

Dėl smulkesnių žinių 
kreiptis į pirmininką tel. 
AN 8-5040 arba į sekreto
rių B. Mikoni telefonas CO 
5-8841.

R. Ivaška sugrįžo

. , Leitenantas Rimantas I-
J^kymą ligoninėj. 'Vaška sugrįžo atlikęs atsar- 

Acm uz imsiąs: Rev. Ed- gog karininkams privalomus 
v<x^uvj<x«v pvi x«vix- V £ev’į pakartotinus pratimus. Jis
tanos valstiją pro Yellow- JlSJ? m’ S’n M JUOS atliko Rodman k*’
_____  X;™ Frank Hayes; Mrs. Thomas ro teismo mokykloje.

Gately, Mrs. Joseph Goul-stone parką, staiga pradė
jo drebėti žemė ir ėmė griū
ti kalnai. Kelias vietomis 
buvo užbertas uolienomis 
bei akmenimis, o vietomis 
sutruko ir atsivėrė baisios 
prarajos. Laimei, šeštokai 
spėjo išvažiuoti iš giliųjų 
torpfcalnių, kuriomis vin
giuoja automobilių kelias.

šeštokai yra įsikūrę Flo
ridoj ii- pastoviai tenai gy
vena. St. Petersburge jiedu 
turi gražią vasarvietę “Nep
tūne Vilią,” ir žiemos laiku 
priima turistus. Dabar jie
du važiavo į Seattle, Wash., 
vasaros atostogų praleisti ir 
pateko į žemės drebėjimą.

Laisvė* Varpo koncertas

dy, Mrs. Adolph Blinstrub, 
Miss Marv Fetherstone.v _-----------------------------------7

Miss Mary Jensen, Miss An- 
nie Seman, Mr. & Mrs. 
John Nesteruk, Mr. & Mrs. 
Alec Nesteruk, Mrs. Mary 
Verbickas ir Mr. & Mrs. Se- 
vich.

Ačiū visiems, kurie man 
padėjo liūdesio valandoje. 
Ilsėkis ramiai, brangus Pet
reli, po dėdės Šamo žvaigž
dėta vėliava ir lauk pakol 
aš ateisiu pas Tave.

Julijona Urbonienė

Bostoniečiai Bendruomenės 
suvažiavime Detroite

Karštas rugpiūtis

Bostone per rugpiūtį mė
nesį termometras virš 90 
laipsnių buvo pakilęs 11 
dienų, šis rugpiūtis tuo bū
du buvo karštesnis net už 
1928 ir 1944 metų, kada to
kių karštų dienų buvo po 
dešimtį.

dėl staigios

Laisvės Varpo koncertas 
bus lapkričio 8 d. Thomas 
Park mokyklos salėje So. 
Bostone. Dainuos solistė 
Iiudencija Bičkienė.

Laisvės Varpo radiją 
girdėsime kitu laiku

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės apygardų bei 
apylinkių ir centrinių orga
nų atstovų suvažiavime, ku
ris bus Detroite rugsėjo 5-6. 
dienomis, iš Bostono vyksta' 
apygardos pirm. inž. V. Iz- 
bickas ir apylinkės vice
pirmininkė O. Ivaškienė. 

Pašaukti karinei prievolei

BUTAS NUOMAI

Išnuomuojamas butas iš 4 kamba
rių su visokiais patogumais, šildomas 
garu. galima laikyiti šunes ir kates, 
rami vieta, daug medžių, nedidelei 
šeimai. Apžiūrėti kasdien po 5:30 
vai., šeštadieniais ir sekmadieniais 
visų dienų. Adresas 22 Ennis Road, 
Boston 19. Tel. JA 2-0267
Čia pat išnuomuojami du kambariai 
salkoje. mebliuoti, galima naudotis 
virtuve, įėjimas atskiras.

Poniai Magdalenai Vaitkevičienei ir sūn 

ir netikėtos vyro ir tėvo

A. A. STASIO VAITKEVIČIAUS

mirties reiškiu gilią užuojautą.

St. Griežė-Jurgeievičius

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
1: Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą
J UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE : į

Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip, kad gavėjas lieka neyrimeka. , i 
Iš mūsų įstaigų siuntimai siunčiami 3 kartus į savaitę ir pasiekia ; Į

J adresatų laike 4-7 savaičių, oro paštu—$-12 dienų. Siuntėjų patogu- 
i • mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimų geros kokybės impor- 
J’ tuotų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir moter. paltams, ko-
* stiumams, dirbtinio šilko ir nylono, pamušalų, siūlų, adatų. Vilnoni- 

nių, kartūninių ir šiLo skarelių. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių.
Z Odos batams su visais priedais—puspadžiais, vitpadžiais, odinio pa*
♦ mušalo. įpilu—iš Austrlijos. Laikrodžių. Imponuojame patys—be tar- ; Į 
11 pininkų, todėl daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige- , t

sne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai, 
plaukams kirpti mašinėlės ir “Solingen” vok. skustuvus savo klijen- 
tams parduodame tik už 81.75 už štukų.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumų pagal 
1 * jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, akurdioBų ir maisto, ’ Į 
1' siunčiamų per EUROPA.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:3* vai. vakaro 
o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. pe pietų.

ADRESAI:
397 A West Broadway„ SO. BOSTON 27, Mass.

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Sav. Mykolas GURECKAS.

Medžiagos Į 
Lietuvą

Pigiai parduodu geros kokybės* 
medžiagas siųsti giminėms į už-f 
jurtos. Ne krautuvėj, privačiai. Pa-' 
skarabinkint telefonu BL 8-39768 

j Mr. Gordou’ui pe 6 vaL vak. Ai* 
Į ateisiu j Jūsų namus su pavyz-( 
įdžiais. Geras pasirinkimas. Pi|

ge-es MEDŽIAGOS.

Peter Maksvytis
CARPENTER & BUILDEI

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan
gus ir duris, darome virtuvės ka
binetus ir kitokius vidaus įren
gimus. Naujiems pastatams turi 
me įvairių standartinių projektų, 
Darbas garantuotas. Pasaukite 
dėl įkainavimo.

1925 E. 4th St., So. Bostone 
TeL AN 8-3630

\Siuvejas Valytojas}
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami jums

belaukiant 
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER
483 Broadway, Sa. Boston

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą tiktai

Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtų, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Taz) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadvray, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

V. Vadeisa
OUA SIUItTiniAMS 

Parduodu pirmos rūšies odų, au-Į 
lėlius, gatavus batus tinkamu 
siuntimui, padus, vitpadžius 
tiniams nupiginta kaina.
Atlieka visas batsiuvio 
greit, sųžiningai ir duodu patari-į 
mus apie odas. Adresas: 
173 Eighth SL, So. Boston! 
įuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-g 

rus trečiadienius ir
Telefonas: AN 8-0055

siunH

U
I

namus, ūkius, biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALIOS 

597 E. BROADWAY
80. BOSTONB 

Saukit nuo » flu 7 v. vak.
Tek: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

KAD1O PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki 
lociklų, veikia sekroadie-. 
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. 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- 
lamas ir “Keleivis.”

Steponas Minlcus.
< I

DR. D. PILKA
Oflaa Valandos: IfMt 

7 IM S

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

' ToL AT 3-4016

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoc: 2-4 ir 0-8 
Medeliomiti ir šventadieniai:

pagal susitarimų

495 Columbiu Road 
Artį UpNUa's Caram

DOkCHESTER, MASS.

Visiškas
(taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTUOS motorui

$245
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)

Iki šiol Laisvės Varpo ra
dijo programos buvo girdi
mos sekmadieniais nuo 2 
iki 3 vai. popiet, o nuo rug
sėjo 6 d. jos bus girdimos 
rytais nuo 8 iki 9 vai. Taria
masi dar dėl patogesnio 
laiko.

Dr. S. Jasaitis vyksta 
j gydytoją suvažiavimą

Dr. Stasys Jasaitis, kuris 
savo kabinetą turi Dorches- 
teryje (581 Adams St.), su 
žmona vyksta į Amerikos 
l ietuvių Gydytojų suvažia
vimą, kuris bus Clevelande 
rugsėjo 6-7 dienomis.

į

Algis žižniauskas ir Ro
mas Leimonas pašaukti ka
rinei prievolei atlikti. Abu
du yra baigę aukštuosius 
mokslus ir turi annijos ka
rininkų laipsnius. Algis ži
žniauskas jau išvyko, o Ro
mas Leimonas išvyks spa
lio mėnesį dviem metams.

R. Veitienė vieši 
pas Stelmokus

Inž. Veito žmona Redai 
su sūnumi ir dukra iš Pitts
burgho, ilgesnį laiką atosto
gavusi Cape Čod Lūšių va
sarnamy, dabar vieši pas 
tėvus V. ir S. Stelmokus.

ROCKINGHAM
FOIT TIMI 1:M PAk 
SATVRDAYS 2:19 PAU

. Sem« at Mm .
' Or»t day you tom"

•RAMDSTAMD SI.66 
CLUBHOVSK $2.09

(TAZ INCL.I

<5 BAU ’ pa • I BĮ Į PfiB

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
.308 WEST FOl'RTH ST„ SO. BOSTON 27. .Mass. TELEFONAS: AN 8-5010 

(VIENAS BLOKAS NUO BkOADHAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius i Lietuvą ir į kitus Sovieto valdomus kraštus. 
Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mos, todėl siuntinių gavėjai nieko neprintaks. Visi siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garantuotas, nes jie siunčiami su Inturisto licenzijomis.
Turime didelį pasirinkimų ĮVAIKIV MEDŽIAGŲ ir odų batams žemomis kainomis. Gautas NAUJAS 
I K AN'SPORTAS austriškų deimantinių stiklui piauti rėžtukų po 81.65 už šiukų. taip pat vokiškų plau
kam. kirpti mašinėlių bei Solingen skustuvų po 81.73 už štukų.

IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vak„ šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 
VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavi mu patikimos įstaigos.

Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tarime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, S0. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadieniai,. Ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 Wat Broad«*j, So. Boston 27, Man. TtL AN B-S7M
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius I LIETUVĄ ir VISAS 

kitau RUSIJOS valdonas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maiste, vaistų ir kitko. Visa* išlaido*
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 z 15 z 12 colių. Oro parito galima siusti fld 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITtS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mėsų Įstaiga griHianold | 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTŲ
Siunčiame za Intw<*iato įgaliojimais, 

triniai priimami kasdien nua 0 Hrt 5 vaL vaK, < t ryta iki 7 vai. vak. ir šeštadieniai* ma S ryta iki ? vai. pa
VEIIfiJAS: JONAS ABOMONIS

j Atlieka visokias “plumbing”— 
{aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
j ir taisymo darbus. Kainos priei

nam. Pina negu kų darote, pi 
Ikambinkit, paklauskit mūsų kainų.

~ ‘ efaaaa CO 5-5839 
|12 Mt. Veraea. Dorsbester, Ma

«ssBs<rgssrrsrrn

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorančas ir ver
di Sv. Raštą į lietuvių kalbą,

BMMMnnonnmmoonooonMc

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentin&me namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengtam bei taisom stogus.

kreiptis:

14 Garttamd Street 
lamaica Plain, Mac 

T«L: JA 4-4876

APS1DRAUSK NUO 
LIGŲ R NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.>. 
Visais insurante reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
af tbaB.

TeL AN 6-1741 Ir AN 6-S484

TeL AN 8-2712 iri* BĮ 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDSIUH) .

Lietuvio Gydytojas Ir Cblrargaa 
Vartoja vėliausios koastntkcijos

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4. nua 7-* 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. M ASS.

TeL AN 8-2806

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

I

A. J. NAEAKSY
KKAL CSTaTE « INSUKANCM

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Kas. 17 OMOLB STREET 

Waot Rosbary, Maaa.
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiat-Deimaatal

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

I

Telefonas AnJu’iS'
Moore Ma2wae

l


