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Jungtines Tautos Vėl Svarsto 
Kongo Painiavą

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Vėl Barasi Dėl Kongo 
Maišaties; Maskva Rėkauja Už Kongo Laisvę, Bet 

Ten Kursto Neramumus; Rusai Bara ir JT Ge
neralinį Sekretorių Dag Hammarskjold.

Jungtinių Tautų generali- Maskva Užsipuola 
nis sekretonus sekmadienį, __ _ ei i • •
rugpiūčio 7 d. grįžo iš Kon-! Ji Sekretorių
go naujos respublikos ir bu- i ---------
vo sukvietęs saugumo tary- i Maskvos valdžia ir jos 
bos posėdį sekmadienį, bet spauda dabar griežtai užsi- 
paskui posėdis buvo atidė- puldinėjo Jungtinių Tautų 
tas šiam pirmadieniui 12-ai generalini sekretorių Dag 
valandai. i Hammarskjold ir pravar-

... . ! džiuoja jį kapituliantu irKongo nepriklausomoje Ritais vardais ui> Rad 
valstybėje susidarė nepa- jig g ė kraujo pralieji.
prasta padėtis. Jungtinių ano Kongo respublikos Ka- 
Tautų kanskos pajėgos yra tengos provincijoj. 
jau vkoje Kongo vaystybe-, Maskvos valdžia sako, 
je, bet viena Katangos pro- Rad pasiųsta į Kongo ka- 
vmcija atsisakė JT kanskas riuomenė niekam tikusi, 
pajėgas įsileisti į savo ten- nes ji nesudraudė Katangos 
tonją. Tos provincijos ^‘valdžios, kuri nori skirtis 
riausybė sako, kad Katan- inuo Kongo, ar bent gauti 
goję vyrauja tvarka, dirbtu- piačią autonomiją Kongo 
vės ir kasyklos dirba, tai ribose
kokia kvarks” .Iupr’r*’r‘Li. *«KUKią įveli n. , JUaSKVOŠ
Tautų karo pajėgos ten nori mag ir pravardžiojimasis

SVARBI RAK ETOS NOSIS

norsKairėj matosi raketa, kurios priešakyje yra raketos nosis, kurioje kada 
žmogus skris į erdvę. Dešinėje matosi ta pati raketa kylanti į viršų. Pirmas ban- 
pasisekė. Raketos nosis sveria vieną to- dymas raketos nosį išbandyti erdvėje ne 
ną ir yra 6 pėdų aukštumo. Joje yra vie tos vienam erdvės lakūnui.

Ar Jie Nunešė ; Kuba Vėl Nusavina Brazių Sūnūs 
Paslaptis Maskvai?

U z sipUidineJi-

Kongresas Pradeda Posėdžiauti 
Rinkiminėje Nuotaikoje

Senatas Susirinko Posėdžiauti; Veik Visi Kandidatai 
Dalyvauja Posėdžiuose; Liko Apsvarstyti Daug Svar

bių Klausimų; Vyriausybė Siūlys Demokratams 
Nemalonius Įstatymus Dėl Civilių Teisių.

Runfd Vėl Pasiūlė į Senatas šį pirmadienį susi- nusai rei rasime rinRo o atsto-
Virsumų Pasitarimą vų rūmai susirinks kiek vė- 

--------  liau. Laukiama, kad iki
Sovietų Rusija pereitą sa- Darbo Dienos kongresas pa- 

vaitę pasiūlė naują “viršų- baigs svarstyti visus nepa- 
nių pasimatymą,” bet šį sy- baigtus reikalus ir išsiskir- 
kį be “Dovydo kempės dva- stys iki sekančių metų, ka
sios” dalyvavimo. da susirinks naujai išrink-

Nusiginklavimo derybos tasis kongresas.
Ženevoje užkliuvo, rusai jas Nepabaigtų kong reso 
nutraukė ir tokiu būdu vi- darbų yra gana daug, bet
sas nusiginklavimo klausi- 
simas “grįžo” į Jungtinių 
Tautų organizacijos prie-

nėra tikrumo, ar kongresas 
sugebės rinkiminės kovos 
atmosferoj visus klausimus

globstį, iš kur jis ir buvo pa- apsvarstyti ir priimti tokius 
kilęs. JT seimas susirinks | įstatymus, kurių preziden- 
posėdžių rugsėjo 20 d., o .tas nevetuotų.
rusai ir pasiūlė, kad į tą JT | Prezidentas iš savo pusės 
seimą susirinktų vyriausy- rengiasi patiekti kongresui

Amerikiečių Turtą, Atvyko Amerikon bent

;DSUCSvyr^ norta- —
Ku-Vi£ Amerika Prabom «{"!«». „af^vo" 

kas ir mantas 1944 metais, tėvams Panas!al padafei anglai V mė nutarimui sustiprinti ša- 
* traukiantis iš Lietuvos, pa- N;*“? non, Hes pajėgas. Toks
'liko Lietuvoj pas senelius 3 ]ls.gal ''enas viršumų pasi- pasiūlymas iškils lr kongre- 

tanme dalyvaut. ir plūstis, M į. dar nežinia> ar prezį.

= ----Du Amerikos nacionali-
į vesti? Tos provincijos va- aorietų” diktatorių ne- nio saugumo agentūros
dai nori atsiskirti nuo Kon- nesitenkinimą kad Kon«o tarnautojai, abu matemati- daug amerikiečių tūrių 
go, bet tai nėra JT organi- Hnče dar nepriėjo prie sui- kai’ Bernon Mitchell 31 boję ir dabar nedaug k; 
zacijos reikalas, bet tos pro- Hrtėg jr kraujo praliejimo 'met4 Eureka, Calif., ir belieka nusavinti.
vincijos gyventojų reikalas. Juo daugiau netvarkos, juo WilĮiam H. Martin 29 metų Rugpiūčio 7 d. Kubos re _ ______
Pereitą šeštadieni JT kariš- Maskvai maloniau. Ellenšburg, Wash., iš- voliucine valdžia paėmė į amžiaus. kiek tik jis nori.
kos legos tureio vykti i Ka- ‘ ivaziavo atostogų birželio iankas maždaug 700 ' T?vas ___ 1____ 1

24 d. ir dingo kaip į vande- miiįonų dolerių vertės ame- ^ad jis 1949 metais at-,
nį. rikiečių turto. Tarp nusa- vyko i Ameriką ir, kaip tik ;

Išvažiuodami jie sakė vintųjų turtų yra didžiulė Amenkos pilietybę
lankysią savo namiškius Kubos Elektros kompanija 1?°.4 meta*s» tW _P1-adeJ°
Kalifornijoj ir Washingto- [apie 300,000,000 dolerių
Ho valstijoj, bet ten jie .vertės, Kubos

Jnk?aisV1Ip£ &Symington

Aiškina Saugumą

Kubos vynaušyDe
piūčio 7 d. -*vėl nusavino Demokratai ir repubiiko-

tangą, bet tos 
grasinimas
priešinti neprašytiems sve
čiams ar “tvarkos dalyto
jams” kariškų pajėgų gabe
nimą i Katangą sulaikė, o 
JT gen. sekretorius nutarė 
gauti naujas instrukcijas iš 
saugumo tarybos.

Tuo tarpu pačioje Kongo 
respublikoj stiprėja nuomo
nė, kad Kongo turi tvarky
tis federacijos pagrindais* ir 
nesiekti centralizuotos val
džios, kuri dėl blogo susisie
kimo ir visokių priešingumų 
taip atskirų provincijų var
gu galėtų kraštą tvarkyti.
Už federalinį tvarkymąsi 
pasisakė Kongo prezidento 
Kasavabu partija, kuri iš
reiškė nepasitikėjimą Lu- 
mumbai, keliaujančiam mi
nisterių piimininkui, kurs 
dar negrįžo į Kongo.

Maskva tikisi pasinaudoti 
Kongo netvarka ir įkelti ko
ją į tą ką tik buvusią belgų 
koloniją. Maskva siūlo iš
vyti iš Kongo belgų kariuo- Amerikos vyriausybė pa 
menę, kuri ir nevaroma jau .teikė Amerikos Valstybių 
palengva traukiasi iš Kon- Organizacijai platų raštą,

Demokratų kandidatas į 
prezidento vietą, šen. J. F. 
Kennedy, paskyrė senatorių 
Steart Symington’ą krašto 
gynimo klausimus aiškinti. 
Šen. Symington su parink-

visiškai nepasirodė. Pra
džioje buvo spėliojama, 
kad jie išvažiavę į Meksiką, 
o paskui ėjo gandas, kad

kompaniją, 28 cukraus fa
brikų ir eilę kitų dirbtuvių. 

Apie amerikiečių turto

KUBOS BĖGLIAI

dentas tokį nutarimą pra
leis, nes jis skaito krašto 
gynimą užtikrintą be dides
nio lėšų leidimo.

Tik susirinkus senatui po-

teis keliais ekspertais pa- jie jcuboje) bet tikrų žinių,
ruoš planą, kaip pertvarkyti 
šalies gynimą, jei demokra
tų kandidatas laimėtų rin
kimus. Šen. Symington pats 
buvo kandidatas, bet paly
ginti nedaug balsų tegavo 
demokratų konvencijoj.

Prezidento Trumano lai
kais S. Symington buvo ka
ro aviacijos sekretoi iu, o 
paskutiniais metais jis bu
vo griežčiausias vyriausy
bės kritikas ginklavimosi 
srityje.

Kuba Yra Įrankis 
Sovietų Rankose

kur jie dingo, nėra ir iki 
šioliai.

Krašto apsaugos departa- 
menas dabar spėja, kad tie 
du tarnautojai ar tik nebus 
pabėgę pas komunistus?

Nacionalinio saugumo a- 
gentūra yra viena slapčiau- 
įsiųjų įstaigų, bet krašto gy
nimo departamentas sako, 
kad dingusieji tarnautojai

go. Be to, Maskva siūlo gin
klais priversti Katangos 
provinciją pasiduoti Kongo 
centralinei valdžiai ir rusai

kuriame įrodinėja, kad Ku
bos revoliucinė vyriausybė 
paskutiniu laiku pasidarė 
Maskvos ir Pekino politinis

norėtų patys save įpiršti i įrankis ir veikia ankštame 
tvarkos darytojus Kongo .ryšyje su bolševikų kiaštų
platybėse.

Tokioje nepasitikėjimo, 
įtarinėjimų ir netikrumo at
mosferoje JT saugumo ta
ryba renkasi spręsti iš nau
jo Kongo “klausimą.”

Jei nuo Maskvos priklau
sytų, Kongo vi-retų skerdy
kla, o paskui bolševikiška 
diktatūra.

Telefono Vidmantą^ Jis 1 a š i nėjo emj nt kurie bėga nuo 
laiškus, rūpinosi tuo reika- 
lu senatorius McNamara, 
vienos mokyklos vaikai, 
kur Vidmanto brolis mokė-

Iš Kubos atbėga vis dau-1 .... .. -j * n rCgiau ir daugiau politinių ^žiakutl Prez,dentas £• P' 
, h,™ „„„ Eisenhoįver primine jstaty-

mų leidėjams, kad kol kas 
jis dar yra bosas ir pasiūlė

nusavinimą sergantis F. Ca- si, rašė laiškus Sovietų 
stro pirmiausiai painfoima- valdžiai, bet vis be pasėk- 
vo “jaunimo kongresą,” ku- mių. Tik dabar, kai rusai 
ris posėdžiavo Kubos sosti- šiek tiek pakeitė savo poli- 
nėje. Apie atlyginimą nėra tiką dėl likusių Lietuvoje
nė kalbos, o F. Castro net 
pasityčiojo, kad esą bus 
mokama bonais ir skolų 
mokėjimui bus skiriama ke
tvirtoji dalis pinigų, ku
riuos Amerika permokės už 
Kubos cukrų . . .

Kuboje dar yra kai kurių
negalėjo pavogti jokių ži-Amerikos piliečių ir Ame- 
nių apie krašto ginklavimą- rikos valdžios imonių, ku
si, gynimosi planus ar gink- rių Kubos revoliucininkai 
lūs. dar nenusavino, bet tai tik

Abu dingusieji tarnauto- laiko klausimas, 
jai seniau tarnavo karo lai
vyne, paskui abu kartu sto
jo tarnauti į nacionalinio 
saugumo agentūrą ii- dabar 
abu kartu dingo gal už ge
ležinės uždangos, o gal 
ir kur kitur. Abu jie neve
dę.

KINŲ KRUVINI ŽYGIAI 
PAJUNGTAME TIBETEpolitika ir siekimais.

Amerikos ir Kubos ginčą
svarstys Amerikos Valsty- Tarptautinė juristų komi- 
bių Organizacija. Skundą sija paskelbė platų raportą 
iškėlė Kuba JT odganizaci- apie kinų komunistų žiaurų 
joj, bet iš ten skundas bu- ir nežmonišką šeimininkavi- 
vo perduotas Ameri kos mą Tibete. Komisija ypač 
Valstybių Organizacijai. daug medžiagos surinko 
Kubos revoliucinė vyriau- apie tibetiečių sukilimo ne- 

sybė su nepasitikėjimu žiū- žmonišką malšinimą perei- 
ri į A. V. Organizaciją. tai? metais.

Lėktuvas Skrido 
2196 Mylias Per Vai.

Amerikos raketinis lėktu
vas X-15 pereitą savaitę 
darant bandvmą nuskrido 
geroką tarpą nepaprastu 
greitumu, net 2196 mylias 
per valandą.

X-15 lėktuvas buvo iškel
tas dideliame lėktuve iki

šeimos narių išleidimo, Vid
mantas gavo leidimą va
žiuoti pas tėvus į Ameriką.

Braziai turi dar du vai
ku, Raimondą 17 metų ir 
dukrelę Rūtą 13 metų. V. 
Brazys dirba General Mot
ors bendrovėj vyresniuoju 
braižytoju. Jis gyvena 17- 
555 Stansbury, Detroite.

Negrai Maskvoje 
Toli Nuo Lygybės

Maskvos universitete mo
kosi nemažai negrų iš įvai
rių Afrikos kraštų. Sovietai 
giriasi, kad pas juos nėra 
rasinės diskriminaejos, bet 
taip tik giriasi.

Dabar atėjo žinia, kad 
vienas negras studentas 
šokių vakarėlyj buvo žiau
riai rusų studentų primuštas 
tik už tai, kad jis pakvietė 
vieną nisę studentę šokti.

Negana to. Maskvos uni
versitetas išmetė iš mokyk

F. Castro režimo, nors jie 
visai neseniai patys buvo 
Castro šalininkai.

Žymiausias Kubos bėglys 
yra majoras Chibas, kuris 
buvo artimas F. Castro prie- 
telius ir kariškų teismų pir
mininkas, kai po Castro lai
mėjimo buvo šaudomi bu
vusio diktatoriaus Batistos 
^alininkai.

Majoras Chibas sako, 
kad Castro nusigręžė nuo 
demokratijos, o todėl jam 
kaip demokratui nepakeliui 
su juo.

Vėliausias pabėgėlis iš 
F. Castro stovyklos yra di
plomatas Ignacio Bustillo 
Garcia, kuris ši pirmadienį 
pasitraukė iš Kubos amba
sados Bonn’oj.

KATANGOS
PRADEDA

PAVYZDYS
PATIKTI

Iš Kongo praneša, kad 
ten maištaujančios Katan
gos pavyzdys pradeda už
krėsti ir kitas provincijas, 
kurios dabar reikalauja pla
čios autonomijos.

Svarbiausioji L e opold- 
ville plovinei ja jau pasisa
kė už Kongo Federaciją, o

kongresui priimti eilę svar
bių nutarimų. Prezidentas 
prašo, kad senatas ir atsto
vų rūmai duotų vyriausybei 
tiek pinigų užsieniams rem
ti, kiek vyriausybė prašė. 
(Atstovų rūmai nukirto nuo 
prašomos sumos apie 500 
milionų dolerių).

Prezidentas taip pat pa
siūlė priimti rezoliuciją, ku
ri patvirtintų jo “maistas 
taikai” programą.

Vidaus politikoje prezi
dentas siūlo pagerinti civi
lių teisių įstatymą, kas de
mokratams bus nemažas 
galvosūkis.

Prezidento pasiūlymų są
rašas yra gana ilgas ir api
ma visą eilę klausimų. Kai 
kuriuos klausimus kongre
sas jau buvo atmetęs, kitus 
sprendė kitaip, negu vy
riausybė norėjo, o kiti pa
siūlymai yra nauji.

KADA EICHMANO BYLA

Iš Izraelio praneša, kad 
žydų Argentinoje pagautas 
nacių budelis pulk. Adolf

. . _________ _ ~___ ___ _ ____ v.. __ ___ __________________ . Eichman dabar kalėjime
48,000 pėdų aukščio n pas- dog Rį^ negrą studentą už kitos provincijos ruošiasi rašo savo atsiminimus. Žy- 
kui skrido sas o jėgomis, iš- taj^ Rad jjstą įvykį (studen- panašioj dvasioj pasisakyti, dų tardytojai jį kasdien ap- 
kilo <<,000 pėdų aukštyn n to primušimą) aprašė anglui Jungtinių Tautų organi-j klausinėjo po kelias valan- 
naskui nul eido žemyn. spaudoje. Pagal rusų išma- zacija ruošiasi priimti rezo-'das. Pulkininko teismas bus 

Bandomąjį lėktuvą vaira- nymą, apie tokius įvykius liuciją, kad JT kariškos Jtik ateinantį pavasari, nes 
vo lakūnas Joseph A. Wal- nevalia kalbėti, nors negrus jėgos nesikiš į Kongo vi- anksčiau byla nebus paruoš- 
ker 39 metu amžiaus. i.studentus mušti galima .. . daus tvarkymąsi. ta.

I
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Rinkimu kampanija
Paprastai rinkimų kampanija piezidento rinkimų 

metais prasideda po Darbo Dienos ir tęsiasi iki lapkričio 
pradžios. Bet šiemet rinkiminė kampanija numatoma 
daug ilgesnė, nes abu kandidatai ją jau ir pradėjo. Vice
prezidentas Nixon jau spėjo aplankyti Hawajų salas ir 
pasakyti eilę prakalbų, o demokratų kandidatas J. Ken
nedy “atostogauja” taip, kad pas ji kasdien esti vienoki 
ar kitoki pasitarimai linkimų reikalais. Štai ir pereitą 
šeštadienj jis tarėsi su demokratų partijos tautinių gru
pių atstovais ir jiems išdėstė savo pažiūras į pavergtųjų 
tautų vadavimo reikalą. Pagal demokratų kandidatą,
Amerika jokiose derybose su Sovietų Sąjunga negalės 
sutikti su esama padėtimi Europos centre ir rytuose, kur 
arti šimto milionų žmonių turi gyventi rusų bolševikų 
jiems primestame diktatūros režime.

Rinkimų kampanija šiais metais vyks ir kongrese, 
kuris susirenka baigti savo darbus—senatas šios savai
tės pradžioje, o atstovų rūmai ateinančios savaitės pra
džioje. Kongreso “nebaigtųjų darbų” skaičiuje yra to
kie politiniai opūs klausimai, kaip senesnio amžiaus žmo
nių sveikatos draudimas, pakėlimas minimalinio uždar
bio nuo $1 iki $1.15 ar $1.25, parama iš federalinio iž
do švietimui (mokyklų statybai ir mokytojų algų pakė
limui), parama butų statybai, pinigų skyrimas užsie
nio valstybėms remti ir eilė kitų Įstatymų, kurie gali bū
ti pasiūlyti, arba kuriuos vyriausybė gali dar pasiūlyti.

Visi čia paminėti Įstatymai, kurie sudaro žymią da
lį “nebaigtų darbų,” politiniai yra ginčytini ir neišven
giamai turės sukelti karštesnių ginčų rinkimų akivaizdo
je, negu jie sukeltų kitu metu. Juokdariai jau vadina kon
greso priešrinkiminę sesiją “trečiąja konvencija.”

Rinkiminės kovos atbalsių kongreso posėdžiuose 
galima juo labiau laukti, kad trys kandidatai ir abu di
džiųjų partijų nacionalinių komitetų pirmininkai yra se
nate (viceprezidentas pirmininkauja senate), todėl rin
kiminė kova savaime persikels i kongresą, nes kur rasi 
geresnę tribūną, kaip kongrese kalbėti i kraštą.

Jauni kandidatai Į prezidento vietą ruošiasi ir jau 
veda gana neįprastą rinkiminę kampaniją. Koks bus jos 
lygis ir aptariamųjų klausimų svarstymo gilumas paro
dys greita ateitis, o kai ką sužinosime jau ir iš dabar vėl 
pradedančio posėdžiauti kongreso, kuriame* demokratai 
turi aiškią daugumą, o todėl gali parodyti, ką gi jie duo
tų kraštui, jeigu tuiėtų ne tik kongreso daugumą, bet ir 
Baltąjį Namą.

Kol kas kandidatų pasisakymai daugiau stebina sa
vo panašumu, negu skirtumais. Bet partijų skirtumai ne- kuo geriausios sėkmės or- 
išdilo, jie tik rinkimų metui “pasislėpė,” o po rinkimų ir ganizuojant Hawajų dar 
vėl pasirodys. Apie juos dar teks kalbėti.

KALIFORNIJA, Aš ČIA ATVYKSTU!

Kepublikonų kandidatas prezidento vietai Rkhard M. 
Nixon kartu su kitais Kalifornijos delegatais repu- 
blkonu konvencijoj dainuoja Kalifornijos dainą “Aš

kad visa dabartinė genera- 
! linė taryba jau ištarnavo 
savo laiką, jau kone visi 
susilaukė pensionierių 65 
metų amžiaus ir privalo 
užleisti savo vietas jaunajai 
kartai. Bet, jei jie visi už
leis savo vietas naujokams, 
tai kaip bus su unija?

Stovėti priekyj ir vado
vauti darbo žmonių unijai, 
tai ne šv. Pranciškaus pa
rapiją, arba Sčeslyvos su- 
saidės skodą vesti, ten ga
li ir Maikio tėvas su šioble 
tvarką padaryti, bet unijoje 
su tuo nepasirodysi.

Amalgameitų siuvėjų u- 
iiijoj rasime nedateklių ir 
visokių trūkumų. Bet kur 
to nėra. O vis vien ši unija 
Amerikos darbininkų uni
jiniam judėjime laikoma 
pažiba.

Per visą gyvenimą buvęs 
aktingas unijoje, rūpinęsis 
darbininkų judėjimo reika
lais ir ūmai atleistas nuo 
rūpesčių ir kasdieninių pa
reigų, pasijunti lyg žemę 
praradęs. Per tam tikrą lai
ką būni nesavas, niekam

gi-upių atstovus ir su jais 
tarėsi apie besiartinančius 
rinkinius ir apie būsimą 
.Amerikos politiką paverg
tųjų tautų atžvilgiu.

Demokratų partijos kan
didatas prezidento vietai 
sakė, kad jeigu jis bus iš
rinktas prezidentu, Ameri
ka niekada nepripažins esa
mos padėtis už geležinės 
uždangos ir dės pastangas 
visais galimais taikiais bū
dais padėti rusų bolševizmo 
pajungtoms Europos tau
toms atgauti laisvę.

Demokratų kandidatas 
sakė, kad jo vadavimo poli-

Kennedy ir laisvinimas sybė pasipriešino. Katangos 
o * • t v v vadas Čombe sakė, kad JTšešu"togp^e“y karo ** lak‘“-

sukvietė {Hyannis Port dt vais'. b“ P^toyūviais, 
i a -L-- x • o iei eis ginomis, tai susi- 

.tiks su liūtais . .
JT karo pajėgos nei Ka

tangos karių šūvių, nei liū
tų giriose nebandė ir “oku
paciją” atidėjo.

Tuo tarpu JT gen. sekre
torius sušaukė JT saugumo 
tarybą, kad gautų naujų in
strukcijų, ką toliau daryti.

JT saugumo taryba vėl 
svarsto “Kongo klausimą,” 
kuris pasidarė didelė žaiz
da tarptautinėj politikoj. 
Kraštas didelis, turtingas, 
bet nepasiruošęs save tvar
kyti. Jungtinės Tautos ban
do padėti naujai valstybei, 
bet turtingiausia šalies pro
vincija nori atsimesti nuo—«-------- ---------------------, ------------- tika skirsis nuo republikonų „ . .. . ,

nereikalingas, nesupranta- skelbtosios ‘išlaisvinimo po-lK.ong° ir gyven.11
litikos 1952 metais, kun

APŽVALGA
MOTERYS SOVIETUOSE tė jas dirbant traktomikė-

Rojus Mizara bolševikų P™ kkV* da?bĮt’
“Laisvėje” pasakoja, kad k?da"8J J°s du ba bolševikų
dabar avietinėje Lietuvoje blu?'okr?t1- Pnezlur0Je A 
moterys gyvena kaip inkš- . bol^vizmo naudai, 
tas. taukuose. Esą moterų.^1 M‘zala « darbą skaito 
visur pilna, jos mokosi viso- vlf1 Ienev'V t0 darbo ,ne’ 
ftiose mokyklose ii- kai ku- «ahma lyKlntl su tu0’ kas 
riose profesijose moterų buv0 seniau.
yi a daugiau negu vyrų, pa- j Pagal Mizara, moters li- 
vyzdžiui, gydytojų ir kt. j kimas Lietuvoje buvo bai- 

Kad moterys dabar ne; šiai sunkus “buržuazijai 
tik “tarybinėj” rėdoj, bet ir įvaldant,” nors tas glušas
visur pasaulyje išsikovoja 
sau lygias teises, yra faktas,

galėtų žinoti, kad moters 
dalia nebuvo lengva nė ta-

bolševikai to fakto nepa- da, kai buržuazijos dar ne
gimdė ir neaišku, kodėl R. 
Mizara taip labai didžiuo
jasi moterų “laimėjimais” 
Lietuvoje prie rusų atneštos 
tvarkos.

Papasakojęs, kad mote
rys Lietuvoje visur veržiasi

buvo—baudžiavos laikais 
ir tik ištrūkus iš baudžia
vos. Tas glušas nežino ar 
stačiai meluoja ir apie mo
ters sunkią dalį sovietų val
džioje, nes dėl vyrų trūku
mo moterys Sovietų krašte

pirmyn, Rojus užsimena ir , turėjo ir dar dabar turi at- 
tą faktą, kad moterys sovie- likti visus sunkiausius dar- 
tinėj tvarkoj dirba ir pačius bus ir dirba tiek statyboje, 
sunkiausius darbus, kurių'tiek plieno liejyklose, tiek 
kitų kraštų moterys nedir
ba. Jis rašo:

“Dėl klausimo, ar yra mote
rų, dirbančiu fizinius darbus, 
galiu pasakyti, kad yra. Mačiau 
moterų dirbančių prie staty
bos, mačiau dirbančių traktori- 
ninkėmis ir kitokius darbus. 
Bet argi palyginsi jų darbą su 
tais darbais, kokius kadaise 
Lietuvos moterys dirbdavo? 
Ne!

“Buržuazijai Lietuvą valdant 
kaimo moterys dirbdavo kaip 
arklys laukuose, o žiemą—per 
naktis prie ratelių, ir staklių, 
šiandien visa tai tik praeitis.”

ir prie kitų sunkiausių dar
bų. Bolševizmas moters ne
išlaisvino, kaip neišlaisvino 
nė darbininkų. Bet bolševi
kų propaganda moters pri
statymą prie sunkiausių 
darbų aiškina, kaip moters 
teisių sulyginimą su vyrų 
teisėmis. Ačiū už tokį suly
ginimą ! Kaip minėjome, 
moters apkrovimas sunkiau
siais darbais Sovietijoj ga
lima aiškinti tuo, kad mo
terų tiek Lietuvoje, tiek ir 
visoj Sovietų Sąjungoj yra 
daug daugiau ir dėl darbo 
rankų trūkumo moteiys bu-
vo verčiamos dirbti pačius 

R. Mizara matė moteris sunkiausius darbus, 
dirbančias prie statybų, ma-. Lietuvos kolchozuose mo-

Senose pareigose dinė kryptis visose srityse,
Prieš porą mėnesių ga- kad a?muo- išd‘rbęs 

vau laiškutį iš New Yorko ; Pertraukos 35 metus, arba 
iš Amalgameitų unijos ge- 6® "“£» amziau?>
neralinio sekretoriaus Frank Pn’al<y P“*™*? »
Rosenblum, kuris tarp kit- savo Jaunal kar-
ko rašė ir teiravosi, kaip, L
sveikata, ar laisvas nuo; Amalgameitų siuvėjų uni- 
svarbių pareigų ir ar gale- joje tas nusistatymas išsyk 
čiau stoti prie savo darbo? griežtai, o vėliau dalinai 
Būtent, organizuoti darbi- buvo vykdomas, 
ninkus.

mas, jauties dvasiniai pris
lėgtas ir rodos jau betikslus 
gyvenimas. Tai baisiai sun
ku tą pergyventi.

viai. Kongo vyriausybė rei- 
“UT. -y704- uicmio, kalauja, kad JT karo pajė- 
pasibaigė rytines Vokietijos Katangos“iš-
u- Vengrijos sukilimo trage- * iR^, V*k
nno A mon kno inmonevrui i j -r z

po viena vynausybę, Mas- 
savo nosį ir 

rėkauja apie Kongo laisvės 
ir centrali- 

nė Kongo vyriausybė jau

dija. Amerikos vyriausybė, 
pagal šen. J. Kennedy, turi T'7 
stengtis palaikyti laisvės kva irg* klsa 
dvasią pavergtose tautose , „ ,
ir turi atstovauti prezidento „ t ,

iš atsakingų pareigų, tuo-jWilsono paskelbtą tautų ųad jT“ jėįos

Ai to nesupratau

Prieš 20 metų, kai 
Schlossbergis tapo atleistas

met buvau Montreayl, kur apsisprendimo teisę, 
vedžiau valymo darbą prieš; Kandidatas dar pabrėžė, 
Kremliaus agentus—Šuste

kraustytųsi lauk iš krašto, 
o Lumumba žada gauti ka
riuomenės iš paskirų šalių 
savo valdžiai sustiprinti ir 
Katangai užkariauti. . .

Knnffo vra nuikus uavvz- 
dys, kad nepasiruošusios 
save tvarkyti tautos gimdo 
anarchiją ne tik pas save, 
bet nuodija ir tarptautinius 
santykius. Afrikos tautos ir 
tautelės dar tik pradeda gy
venti nepriklausomu gyve
nimu ir jos dar parodys pa
sauliui visokiu diktatūrų ir 
diktatorių, o šantažistų ten 
jau ir dabar yra gyvas ga
las. Net ir toks Kongo prem
jeras Lumumba. vieną die
ną įkopė į valdžia, o kitą 
dieną jau šaukėsi Maskvos 
kariuomenės pagalbos, o at
vykęs Amerikon ir Kana
don maloningai žadėjo im
ti pagalbą iš visur, kur tik 
jos galės gauti. . .

kad Amerika turi būti sti 
pri, nes tik tada jos balsas 
turės reikiamo svorio ap
tariant pasaulio tvarkymą.

Lietuvius demokratus pa= 
sitarime atstovavo dr. P.

ALT’o sekreto
rius ir “Naujienų” redakto
rius.

ri, Tanšiną, Zarkiną ir ki- 
už se-į'tus. Savo senam bičiuliui

Schlossbergiui surengiau ei-
Politinėje kovoje

, x. . , ... , . įnatvės pensijas tokį įstatv
atsakyti ? laišką, kai gavau kongrese pravesti unijų lę mitingų, kurie truko dvi 
ir antrą laišką įs unijos nusistatymas buvo logiškas savaites ir kai jis užbaigė . .
prezidento Jacob S. Potof- būtinas kai j; savo misijas, tai buvo taip Grigaitis,
sky, kuns jau sveikina gn- vsio ;<rwondinti nraktikoie. Nusiteikęs it tikras brolis

Nespėjau apsispręsti ir

žūsi į šenas pareigas ir siun
čia nuoširdžius linkėjimus

bin inkus.
Tai nepaprasta staigme-

kėjo įgyvendinti praktikoje, 'nusiteikęs 
tai jau pasirodė visai kas su ašaromis dėkojo už tai, 
kita. Lengva buvo už tai kad jam suteikiau dvi sa- 
kalbėti, bet kai prisėjo ant vaite? vėl pagyventi. Tuo- 
savo kailio išbandyti, tai met jo nesupratau tik po 

' kitokie 12 metų , kai pats atsisto
jau jo pėdose, tuomet tik 
supratau, kodėl senas žmo
gus lyg kūdikis verkė.

jau pasirodė visai 
pyragai.

na. Niekad nesitikėjau, kad 
po aštuonerių metų atosto
gų, pensionieriaus ramaus 
gyvenimo, lyg dėl išbandy-j 
mo būčiau pašauktas prie nusistatymo aukų Amalga 
to paties darbo, kuri dirb- ’*meitų unijoj buvo generali- 
damas virš 35 metus pra-,nis sekretorius-iždininkas 
leidau savo gyvenimo ge- Joseph Schlossberg, vėliau 
riausią laikotarpi. generalinės tarybos nariai
.. . . J Samuel Levin, Leo Krzycki
Nauja kryptis ar kas čia.: (jenkas) į. bematant niano

Visais mano darbuotės eilė atėjo. Negaliu tikrai 
laikais unijoje buvo pagrin- (tvirtinti, bet man atrodo,

Pirmutine auka
Vienas iš pirmutinių to

terys ir dabar yra pagrindi- kaimietę, sėdinčią sesijose gre. 
nė darbo jėga ir ant jų pe- J ta generolo, profesoriaus, ar ko- 
čių krenta sunkiausieji dar- j kio kito aukšto pareigūno. Kada 
bai. Mizara nematė ir neno
rėjo matyti, o jei ir matė, 
tai nutyli, kokius darbus at
lieka moterys kolchozuose.
Štai viena moteris rašo, kad 
ji turi į darbą kolchoze eiti 
7 kilometrus, nuėjusi į dar
bo vietą ji negali pietų pasi
gaminti, todėl tenkinasi pa- 
sišildžiusi vandens pas kitą 
kolchozninkę ir po sausų 
pietų, šiltu vandeniu padrė
kintų, ji vakare vėl traukia 
7 kilometrus namo . . .

Tokių moterų Mizara ne
matė. Bolševizmas tam žmo
gui suteikė tokias akis, kad 
jis matė tik tą, kas bolše
vizmui naudinga, ar kuo jis 
gali bolševizmą pagirti. Tie
sa, jam už tai ir honorarus 
mokėjo, kad jis meluotų!

Mizara sakosi buvęs ir 
aukščiausiame Lietuvos so
viete, ar lėlių parlamente ir 
ten jis sakosi matęs nema
žai moterų. Jis rašo:

“Tai iš kolūkių, iš farmų dar
bininkės: kiaulių šerėjos, kar
vių melžėjos ir kt. Tiesiog mie
la žiūrėti, kai matai lietuvę

gi kas nors panašaus Lietuvoje 
buvo buržuazijos laikais? Argi 
yra kas nors panašaus pas mus 
Amerikoje? čia tik poniutės 
tokiomis progomis naudojasi?’

Taigi, pamatė Mizara mo
terį iš kaimo sėdinčią šalia 
generolo ir jo širdis sutirpo, 
jam net saldu pasidarė. Bet 
tas glušas neužsimena, kad 
ir kolchozninkė, kuri kar
ves melžia, ir generolas, ku
ris šalia jos sėdi, ir net pro
fesorius, kuris “soviete” ką 
tai atstovauja, nėra laisvai 
rinkti liaudies atstovai, bet 
yra tik komunistų partijos 
parinktos lėlės, kurios visa
da patvirtina vienbalsiai tą, 
ką komunistiniai diktato
riai jiems pakiša patvirtinti. 
Vadinti tokias moteriškas 
ar vyriškas lėlės “deputa-

Nepaprasta unija
Amalgameitų siuvėjų u- 

nija nėra vien tik paprasta 
darbo žmonių unija, ji yra 
kartu ir stambi verslo or
ganizacija. Namų statybos 
kooperatyvai, smulkios pas
kolos prieinamomis sąlygo
mis nariams, du stambūs 
bankai ir visokiausios fi
nansinės kombinacijos, kur 
daroma milionus dolerių 
apyvartos, - reikalauja ne- 
vien patyrusių, bet taip jau 
ir sąžiningų žmonių.

Daug kam atrodo keista, 
bet tai tikrovė, kad Amal
gameitų unijos vadai per
leidžia per savo rankas 
milionus dolerių, bet asme
niškai iš jų nei vienas dar 
netapo milionierium. Tiesa 
jie gyvena gerai, bet, juk 
palyginus su praeitimi, ir 
visi siuvėjai dabar gerai 
gyvena.

Greit patirsime

Aplink Amalgameitų u- 
niją sukinėjasi ir seiles var
vina daug hoffų, beckų ir 
panašių šmugehunkų. Bet 
kol kas tokie čia savo kojos 
Įkelti ir susitupėti negali.

Kaip ten bebūtų, bet vis
gi kol kas neaišku , kodėl 
mane pašaukė ir įpareigojo 
(senąjį uždavinį vykdyti.

tais” yra tik nesusiprati- Nauja kryptis, nepasitikė-
mas, bet Rojus Mizara no
rėtų ir Amerikoje tokių be
balsių “deputatų,” tada jis 
džiaugtųsi sulaukęs “tikros 
demokratijos,” kurioje prie
varta valdžią pagrobusieji 
valdo, o parinkti “deputa
tai” rankas kilnoja.

jimas naujokais, pavojus iš 
šmugelninkų, o gal šaltasis 
karas jau taip įkaito, kad 
būtinai reikia apvalyti dar
bo unijas nuo penktos ko
lonos? Apie tai greit patir
sime, o šiuom tarpu reik 
[skubėti į unijos mitingą.

Kuba dėkinga

Kubos vyriausybės vadas 
Fidel Castro dabartiniu lai
ku serga ar sveiksta po li
gos. Už Kubos vyriausybę 
kalba F. Castro brolis Ra- 
ul Castro, krašto apsaugos 
ministeris.

Neseniai R. Castro lankė
si Maskvoj ir kitose bolše
vikų valdomų kraštų sosti
nėse. Grįžęs iš kelionės R. 
Castro dėkojo Sovietų Rusi
jai už jos pažada daužyti 
raketomis Ameriką, jei 
Washingtonas bandytų da
ryti karišką intervenciją 
Kuboje.

R. Castro “padėka” rodo, 
jog Kubos naujieji diktato
riai nepasitiki Amerikos 
Valstybių Organizacija, ku
ri dabar ruošiasi svarstyti 
Kubos ginčą su JAV ir dau
giau vilčių deda į Chruščio
vo barškinimą raketomis, 
negu į kaimyninių valstybių 
sprendimą. ‘Dėkoti’ rusams 
ne taip jau ir sunku, nes 
šiuo metu Amerika jokios 
intervencijos į Kubos vi
daus reikalus neruošia. 0 
jei kada kas darys tokią in
tervenciją, tai ji bus atlikta 
pirma negu Nikita spės sa
vo raketas pajudinti, jei jis 
iš viso jas judins.

Kubos barzduoti vyrai 
žaidžia ne tiek ugnimi, kiek 
savo barzdomis, kurios gali 
labai greit būti nuskustos.

<
Kongo painiavos

Jungtinių Tautų kariška 
jėga, apie-11,000 karių iš 
įvairių Afrikos ir Europos 
kraštų, “užėmė” visą Kongo 
valstybę, išskyrus Katangos 
provinciją. Pereitą šeštadie
nį JT karo jėgos norėjo nu- 
sikraustyti ir į Katangą, 
bet tos provincijos vyriau-

Sovietų “isterija”
Rugpiūčio 17 d. Sovietų 

Rusija teis Amerikos lakū
ną Francis Powers, kurio 
lėktuvą rusai sakosi nušovę 
gegužės 1 d. virš Sverdlov- 
sko.

Amerikietis lakūnas bus 
teisiamas už šnipinėjimą ir 
jam gresia mirties bausmė. 
Sprendimas Amerikos la
kūnui jau yra paruoštas, 
nes sovietų teismai teisia 
pagal diktatūros nurody
mus, o Maskvos diktatoriai 
dabar rodo rūstų veidą ir 
Įsakė savo spaudai Dutoti-ir 
burnotis visomis išgalėmis 
prieš “imperialistų šnipus.”

Užsakyta iš viršaus “iste
rija” spaudoje ir leidžia 
spėlioti, kad amerikiečiui 
lakūnui yra numatyta “pa
vyzdinė” bausmė—greičiau
sia mirties bausmė.

Rusu laikomas nelaisvė
je lakūnas nebuvo leistas 
pasimatyti su Amerikos 
konsulato atstovu, advoka
tams iš Amerikos neleidžia
ma vykti i Rusija kaltina
mojo ginti, tik jo šeimos na
riai, rodos, galės vykti ir 
stebėti, kaip lakūnas teisia
mas.

J. 6.

I
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS N«ffiU

Puslapis trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

LSS suvažiavimo proga
J. VLKS

Gyvename neramius me- naudos susirasti ir tose vie- 
tus. Antrojo pasaulinio ka- tose gyventojams primesti 
ro sukeltos politinės aistros, savo tvarką ir įsigyti nau

ją koloniją.
O šie metai ir kitais po

žiūriais reikšmingi ir įdo
mūs mums čia, JAV gyve
nantiem. Tai prezidento rin
kimų metai. Tokių rinkimų 
<metai, kurie gali įsilaužti 
JAV vidaus gyvenime il
gesniam, kartu geresniai 
ateičiai.

Rinkiminė kova žada bū
ti atkakli. Tose varžybose 
kandidatai į prezidentus ir 
jų rėmėjai turės daug kuo 
įsipareigoti, pasižadėti ir, 
jei ne visa, tai bent dalį, 
įgyvendinti.

Jau dabar juntama, kad 
socialinio draudimo srityje 
žadama kaip kas pagerinti; 
sveikatos apsaugą taip pat

sukiršinti tarptautiniai san
tykiai, pasieta didžioji ne
apykanta iki šiol dėtomis 
pastangomis nenuramina
ma. Tarpvalstybiniai san
tykiai taip susinarpliojo ir 
taip tebesiklosto, kad var
gu pasiseks juos taikos prie
monėmis išlyginti. Pokario 
metais daug jau neteisybės 
įvesta. Kai kuriose žemės 
rutulio vietose žmonių gy
venimas nugramsdytas į 
naujuosius viduriniuose u s 
amžius. Daug tautų naujai 
pavergta, iš jų laisvė atim
ta ir jų žemėse įgyvendintas 
raudonasis kolonializmą s. 
Visa tai sėja nerimą, ugdo 
galimo karo židinius. 

Nenuostabu, jei jau ir an
trojo pasaulinio karo veik- norima praplėsti; nesibaik- 
6mus nutraukus, visviena štoma ir darbo valan- 
karo ugnis žioravo. Idų galimo sutrumpinimo,

Prisiminkime Lietuvos kartu-dėti pastangas, kad 
žmonių partizanines ko- neužkluptų nedarbas. Tai 
vas; raudonųjų mėginimą į vis tokie opieji vidaus

Thanks, ftr 
being earefal!

WHY? *
Ą

Pikase Be Careful !

v

žiauriai išnaudojamų kolo
nijų padėtyje.

Kodėl? '

Majauskų sukakti* PAREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ
Keleivio skaitytojai Pet-; --------- Pietų Amerikoj

Tai vis tokie klausimai, . Pauhna ,M.ajauskai Į Lietuvos Socialdemokra-
kuriu LSS nuvažiavimas lnelabal 3511141 mme->° sav0 tų Partijos Užsienio Dėlėmis ZrJ±i°tigyVėnira° 50 Ar savo atstovą

varstys ir sumes ateičiai sa-; Anglijoje J.. Vilčinską pa-
vo veikimo gaires. A Viiniauskaitė vis laimi i^iškė užuojautą Britanijos

Netenka abejoti, k a d Amelija Višniauskaitė-Bud- Darbo Partijai, jos žymiam 
daug kam mūsų tie reikalai Proctor & Gamble nariui Aneutin Bevanui

URUGVAJUS

Du skirtingi minėjimai

Jie visi, savieji ir sveti
mieji ponai komunistai, 
kalbėjo ir auksinėmis spal
vomis piešė rusų okupuotos 
Lietuvos gerovę, bet nė vie
nas jų savo vienminčiams 
nepaaiškino, kiek lietuvių 
yra Sibiro taigose, kiek jų 
nelaiku mirė ii* jau i savo 
tėvynę nebegrįš'.' Nepasakė 
ir kodėl šiandien Lietuvoje 
gyventojų mažiau negu ne
priklausomoje Lietuvoje.

Liepos 23 d. komunistinio 
centro klube buvo banketas, 
kuriame taip pat netrūko 
kalbų ir pagyrūnų, o liepos 
24 d. viename kine rodė 
Tarybų Lietuvos filmą, ir 
prie Urugvajaus nepriklau
somybės kovų didvyrio gen. 
Artigas paminklo buvo pa
dėtas vainikas ir atliktos 
kitos ceremonijos jam pa
gerbti.

Tenka pastebėti, kad 
igen. Artigas kovojo už U- 
rugvajaus laisvę ir nepri
klausomybę. Jo šūkis buvo: 
Libertad o Muerte (Laisvė 
ar mirtis), o mūsų škur- 
ninkai, Rusijos raudona
jam imperializmui pardavę

įsibrauti į Graikiją; Korė- klausimai, kurie seniau la-,riipi ir jų vedami, jų skati- bendrovės varžybose laimė- 
jos, Vietnamo karo žygius; bai atsargiai buvo liečiami pami atsilankys LSS šuva- 2250 vertės Plvmouth 
žydų kovas dėl savo vais- ir dar atsargiau apie juos žiavime.
tybės išlaikymo ir Eigipto 
įvykius; galop, Rytų Vokie-

viešai kalbama. Dabar jau į 
jie atsiduria rinkiminėse

jo 3250 vertės Plymouth 
automobilį (station wag-

mirus.

tijos, Lenkijos bei Vengri- platformų programose..
WASH1NGTON, MICH.

jos sukilimus. Visi tie ko
vų žygiai pareikalavo šim-

Mirė R. Grigaitienė
Liepos 26 d. d. Rochester,

Visa tai priklausys nuo 
plačiųjų visuomenės siuog-į 

tus tūkstančių gyvybių ir snių, kaip j'ie sugebės savo .ULY*
jų pasėkoje atsirado nauji visuomeninį susiprat i m o ligoninėj mirė no-
belaisviai-vergai ir nauji iš i pajėgumą pareikšti ir atsi-‘zaija er>"te" ugaitiene, 
savų žemių iškeldinti gy- laikyti—duotus pažadus pa-

on). Ta proga vietos laik- SNIEČKUS GIRIA BIMBĄ 
raštis įdėjo jos nuotrauką.
Višniauskaitė-Budwick jau 
trečią kartą varžybose lai- 
įni brangų laimiki.

Lietuvos okupantų lietu-!savo tėvynę, nesigėdina 
viški pastumdėliai Monte-[veidmainiauti, dėti vainiką 
video mieste minėjo Uetu- pne to laisvę mylėjusio ir 
vos “išlaisvinimo“, kaip jie už ją kovojusio žmogaus 
sako, 20 metų sukaktį. paminklo!

Liepos 21 d. komunistų! Kitaip paminėjo Lietu- 
radijo valandėlės vedėjas i vos pavergimo sukaktį vie- 
pon^s Petras Revuckas ir tos katalikų radijas, čia

ventojai-atbėgėliai.
O štai jau kuris metas

kaip eina Algerijoj nuož-

reikalauti įgyvendinti.
Taigi, tais įdomiais ir

kartu šėlusiais neramiais
mios kovos ir nenumatoma, jmetais štai įvyksta Ameri- 
kad artimesnėj ateityj pa-;kos Lietuvių Socialdemo- 
•siseks tie karo veiksmai nu- kratų Sąjungos atstovų su-

70 m., gyvenusi Washing- 
tone, Mich., palaidota lie
pos 28 d. šv. Kapo kapinė
se. Velionė buvo gimusi 
Bamiškių kaime, Kauno

KAS SUMOKĖS?

New York Times diena
raštis rugpiūčio 3 d. numery 
klausia, kas sumokės išdy
kėlių padarytus viešosioms 

gub., į Ameriką atvyko mokykloms nuostolius, ku-

traukti.
Ir štai dabar susūkuriavo 

Afrikos Kongo juodųjų gy
venimas. Vos spėjo pradėti 
savą nepriklausomą valsty
binį gyvenimą, o jį jau 
gausiai pašlakštė žmonių 
krauju. Karo veiksmų ap
mokytas Kongo juodųjų 
jaunimas nebeklauso savo 
mokytojų baltųjų karininkų 
ir pradėjo juos pačius ir ki
tus baltuosius skersti tal
kininkaujant kitiems sa
viems.

Tie Kongos įvykiai taip 
rimtai ir pavojingai susiū
bavo, kad teko į tą reikalą 
įsikišti Jungtinių tautų or
ganizacijos sukviestiems ki
tų valstybių karo daliniams. 
Tiek rimta ir pavojinga, 
kad ten reikėjo pasiųsti per 
10 tūkstančių gerai gink
luotų vyrų.

Visur tokiais atvejais 
kur sudrumstas gyvenimas 
ir kur susidaro progos ne
savo rankomis karo žarijas 
graibstyti, iš pasalų tyko 
raudonoji viduramžių dva
sia ir sėja ten dar daugiau 
neapykantos, kad ta m e 
drumstame gyvenime sau

prieš 50 metų. 
Liko liūdinti Sūnus Wil-

važiavimas. Tai puiki proga 4i dukte įUen Jaseck
twt£■« otm* oio v

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš W0PA» 
1499 kiL AM 102-7 FM 

■M pirmagimis Ori 
10—11 rai. ryta. 

Mta4feai ir rr^mtfir-i 
oo 8:M iki 9:30 raL ryta 

VAKARUSKO8: pirmad. 7 nl t.
TsL: HEmlock 4-2419 

7159 S. MAPLBWOQD AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL.

visais tais klausimais min
timis pasidalinti, juos pa
lukštenti ir surastos minties 
grūdą pasėti dygti, bręsti, 
augti visų bendram gerui.

Visi mes esame kasdie
nybės gyvenimo rūpesčiais 
supami; nevisuomet susida
ro atvangos plačiau, giliau 
pagalvoti apie visa tai, kas 
dabar sėja tą didelį visu 
žemės rutuliu nerimą, kas 
neša daugeliui nelaisvę- 
vergiją. Ir kas praktiškai 
įgyvendina tautų, nepaisant 
jų rasinės kilmės, net kul
tūringumo laipsnio, apsis
prendimo teisę ir sudaro 
sąlygas joms pačioms savo 
valstybės sienose tvarkytis.

Va, vos spėjo susidaryti 
Kongo naujai paskelbtos 
nepriklausomos valstyb ė s 
vyriausybė, ji rado reikalo 
įspėti kai kuriuos savo pi
liečius, kad liautųsi savo se
no įpratimo Adomo ir Ievos 
drabužiais-nuogi vaikštinė
ti, dirbti... O kaip kur nau
jai paskelbtose Afrikos ne
priklausomose valstybė s e 
dar esama žmogau? mėsos 
mėgėjų. Bet kaip ten be
būtų, Afrikos tautos gali 
džiaugtis susilaukę savo 
nepriklausomo gyveni m o. 
Jų pačių reikalas tas gyve
nimas taip sutvarkyti, kad 
jis būtų lengvesnis, švieses
nis negu iki tol turėtas.

O štai Enropos rytuose 
buvusio karo pasėkoje kul
tūringos tautos, tarp jų lie
tuviai, latviai, estai neteko 
savo nepriklausomų valsty
bių ir atsidūrė jų žemės

Ruth Shiller, Phyllis Byvil- 
le, ir Mildred Moncher ir 
11 anūkų.

Vaikai dėkoja už gėles, 
atlaikytas mišias, pareikš- 
stas užuojautas ir dalyvavi
mą jų mylimos motinos šer
menyse ir laidotuvėse.

WASHINGTON, D. C

Radio stoties pasikalbėjimas 
su Lietuvos atstovu

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga Washingtono ra
dijas WEAM rugpiūčio 7 d. 
transliavo pasikalbėjimą su 
Lietuvos atstovu Juozu Ra
jecku. Pasikalbėjimas už
truko pusę valandos. Ta 
proga buvo transliuotas ir 
Lietuvos himnas.

GARDNER, MASS.

New Yorke per metus vien 
mokykloms esama pusė mi
liono dolerių, iš jų už išdau
žytų langų stiklus 400,000 
dolerių. O kiek, sako, tų 
vandalų padaroma nuosto
lių kituose, viešuose pasta
tuose, parkuose ir tt. ‘

Dienaraštis atsako, kad 
huostobus, -Žinoma, teks 
sumokėti mokesčių mokė
tojams. Buvę mėginta iš
leisti potvarkį, kuris vaikų 
padarytus nuostolius atly
ginti įpareigotų nusikaltu
siųjų vaikų tėvus, bet mies
to taryboj toks pasiūlymas 
daugumos negavęs. Matyti, 
“geri” viešųjų reikalų ži
novai ten sėdi ir kol tokie 
sėdės, nebus sėkminga ir 
kova su vandalais.

lietuviškai kalbėjo Čibiras, 
o kastežaniškai (ispaniš
kai) kun. Venckus.

Paskutinysis savo kalboje 
plačiai ir išsamiai nupiešė 

jos padarytą pažangą ir i imperijų ir atskil ų mažų 
laimingą jos žmonių gyve- tautų praeitį, šių kovas su 
nimą, žinoma, vis komunis- pavergėjais. Ypač plačiai 
tų partijos dėka. sustojo prie Sovietų Sąjun-

Ponas Petras ir Renė gi- Sos pavergtų Pabaltijo vai
ria sovietų rojų, kaip kuni-z.stybių likimo.
gai dangų, ir ragina lietu-“Šiais modemiais20 am- 
vius ten vykta, bet patys žiaus laikais jau net atsilikę 
nesiskubina, nes jie jau bu- Afrikos negrai ir Azijos 
vo ten su ekskursija ir tautos viena po kitos at- 
viską savo akimis matė. Dėl gauna laisvę ir nepriklau- 
to jiems gerai ir čia, šioj somybę, o tuo tarpu kultū- 
kapitalistinės peklos ašarų ringos Pabaltijo valstybės 

pakalnėje”. Jie , buvę gy-1 Estija. Latvija ir Lietuva 
vulių skerdyklos darbinin- Sovietų Sąjungos buvo klas- 
kai, iš kaž kieno malonės ,tin?ai okupuotos ir ligfšių 
jau kelintą .namą perka. :<lienP_. tebėra. pavergtos. 
Taigi, jiems čia tikras ro-, Chiuščiovas kišasi net į 
jus, kam iš jo važiuoti. I Kongo reikalus, dėdamasi 

Kalbėjo ir pora pakviestų (laisvės šalininku, o apie jo 
urugvajiečių, tokių pat paties pavergtųjų šimtų mi- 
Maskvos pastumdėlių: Dr. (Hony žmoniųlikimą nenori 
Garcia Moyano ir žurnalis- prisiminti , kalbėjo kun. 
tas Carlos Morche. Pirma
sis sakėsi 1953 metais bu
vęs Tarybų Lietuvoje ir 
jau tada matęs sovietinius 
“stebuklus”. Antrasis, iš 
anksto iš mūsiškių gavęs 
duomenis, kalbėjo apie Lie 
tuvos “progresą”

Maskvos nuskirtas Lietu-'j° Panelė Dikra’
Maskvos paskirtas Lietu- Renė didesniu džiaugs

mu negu paprastai links
niavo Tarybų Lietuvos 20 
metų sukaktį, per tą laiką

vos ••gubernatorių” Anta
nas Sniečkus, komunistų 
partijos pirmasis sekreto
rius, Lietuvos pavergimo 
20 metų sukakties proga 
sušauktame tAukščias i o s 
Tarybos posėdy pasakė kal
bą, kurioje nepamiršo pa
girti ir Amerikos bei kitų 
kraštų lietuvius komunis
tus. Jis šitaip porino:

“Lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai remia 
šiandien Vokietijos revan- 
šistus, dar vis tikėdamiesi 
jų pagalba grąžinti turėtą 
Lietuvoje valdžią ir turtus.

“Bet tokie yra, toli gra
žu, ne visi užsienyje gyve
nantieji lietuviai. Užsienio 
lietuvių tarpe Tarybų Lie
tuva turi daug ištikimų 
draugų, kurie nuolat rėmė 
ir remia jų kovą už dar 
šviesesnį rytojų. Mes su gi
liu pasitenkinimu matome, 
kad pažangiųjų užsienio 
lietuvių laikraščiai “Lais
vė”, “Vilnis”, “Liaudies 
balsas”, “Darbas”, “Tėvy
nė” nuolat skelbia tiesą 
apie lietuvių tautos pasie
kimus socialistinėje staty
boje. Jie demaskuoja bur-

Venckus.
M. Krasinskas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Tas išdykėlių siautėjimas 
opus ne tik New Yorkui, jžuažinių nacionalistų sklei

Lietuviškas angliškas žo- 
ir dabar-dynas, paruošė Vilius Pete- 

tinį jos žmonių laimingą raitis, 586 puslapiai, kaina 
gyvenimą. $7.00.dei jo kenčia ir kiti miestai. Į ūžiamus šmeižtus apie Ta- 

" rybų Lietuvą, duoda jiems 
deramą atkirtį”.

R. M.

LEWISTON, ME.

Dėl to kalti ir tėvai, ir pati 
visuomenė, kaltos ir tvarką 
prižiūrinčios įstaigoe-polki- 
ja.

Tėvai nesirūpina savo 
valkais, visuomenė nėra 
pakankamai pasiryžusi su 
tuo piktu kovoti, o policija

Birutės Dr-jos gegužinė
Birutės Moterų Dr-ja su

rengė metinę gegužinę lie
pos 31 d. gražiame lietuvių daug kur yra tikrai nedo-
parke, į ją susirinko gau
sus būrys vietinių ir iš kitų 
miestų.

Gegužinėj dirbo: Pkra. 
Bronė Juškienė, Bronė Ge- 
naitienė, Helen Sabulienė, 
Helen Sargutienė, Veroniką 
Nakutienė, B. Vaitiekienė, 
M. Tamulėnienė. 
Susižiedavo E. Ttmkūąaitė

Keleivio skaitytojo Jokū
bo Tunkūno duktė Edna 
susižiedavo su Stasiu Vait
kevičių iš Farmingham.

vanotinai apeileidus i. Ir 
New York Times ne be rei
kalo klausia, kame yra po
licija, jei tik vienoj Man- 
hattane Lower East Side 
mokykloje per 6 mėnesius 
išmušė 600 langų. 
■MVRMegaeasaoaoanaąatR.

Paragink savo bičiulį Ke

leivį išsipašyti — 9

Mirė K. Bikulžhu

Rugpiūčio 2 d. Lewistone 
mirė senas “Keleivio” skai
tytojas, korespondentas ir 
lietuviškos spaudos rėmėjas 
Kazimieras Bikulčius.

Apie jo mirtį, mums pra
nešė velionio duktė Mrs. 
Arlene Laliberte.

Velionio šeimai nelaimės 
valandoje reiškiame > mūsų 
širdingą užuojautą.

Apie velionį Kazimierą 
pasistengsime gauti dau
giau žinių ir parašysime 
Keleivyje.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, 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 ixižemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiai* paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
<36 East Broadway So. Boston 27, Masa.

Proletariato diktatūra* , 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną.daro;

' -t
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j laimingiausiu kraštu... Lie
tuvoje įsteigsime kolcho
zus, ir tuomet patys pama
nysite, kokios gerovės susi
jauks ūkininkai ir darbi- 
'ninkai. Bus tikras rojus...

—Ne, kolchozų nė nema
nykite daryti. Jūs sukelsite

t • oo j ™ .............. ................. .. tokia audra Lietuvoje, kadLiepos -8 d. V ilniuje po 20 metų sukakčiai atžymėti paskui patvs gailėsitės. Į
sunkios ligos mire Kom- Vilniuje liepos 23-24 die- jūsų kolchozus ūkininkai
tantmas Jablonskis, lietu- nomįs buvo surengta dainų ne;s i;e iš Drieimties in-
tuvių kalbos tėvu vadinamo ir šokių šventė. Joje, kaip! P
Jono Jablonskio sūnus. komunistų spauda rašo, da- 

V elionis gimė Mintaujoje jpaVę 30,000 dainininkų
1892 m. rugpiūčio 23 d., j,. šokėju, o žiūrovu buvę 
taigi tuoj būtų baigęs 68- 40O.OOO *
buvo teisininkas, teisės mo- Premija lietuviškam filmui mingai eis, kaip dabar sios
sius baigės Maskvos uni- (E) Liepos 25 d. Čekoslo-mlm0S praS°’ kad UetUVa 
veraitete, bet gyvenime pa- .vakijoje Įvyko 12-sis tarp- 
grindine daibo sritimi pa- tautinis kino festival a s. 
sirenka istoriją ir kaip teis. Tarptautinės filmų federa- 
didžiausią savo dėmesį nu- cįjOs spaudos jury komisi- 
kreipė į teisinių ir visuo- ja savo premiją paskyrė 
meninių santykių Lietuvoje lietuviškam filmui “Gvvie- 
istoriją. 'jj didvyriai.”

Jis išrausė daug archyvų, į ‘ a .
juose surado daug brangios,1 1,200 lietuvių i
niekam nežinomos medžią- [ Kazachstaną
gos, ją paskelbė ir ja pasi- Liepos 20 d. iš Vilniaus 
remdamas parašė daug ver- į Kazachstaną išvyko 700 
tingų darbų. mechanizatorių ir 500 darbo

Jau nepriklausomoj Lie- rezervų mokyklų auklėtinių, 
tuvoj velionis profesoriavo Jie “savanoriškai” vyksta 
pirma Kauno, o vėliau padėti kurti naują gyveni- 
Vilniaus universitete. Pas- mą kazachstaniečiams.
kutiniajame dėstė teisės ... ..J Vaikų įstaigose vaikai

negauna maisto tiek, 
kiek reikia

Mirė K. Jablonskis Dainų-iokių šventė
Lietuvos “išlaisvinim o”

dividualistai, — nesivaižy- 
damas atsakiau.

—Nesirūpinkit, jūsų ūki
ninkai į juos taip pat dė- 
ikodami Stalinui džiaugs-

istoriją iki mirties. 1956 m. 
buvo išrinktas Mokslų aka
demijos nariu.

“Tarybinės Mokyki o s” 
Mirė J. Vienožinskis Nr 6 gyd. B. Juktonienė ra-

Liepos 29 d. Vilniuje mi- » apie vaikų mitybą vaikų 
rė vienas žymiųjų lietuviu Harzehuose_.i vaikų namuo-

būtų įjungta į Sovietų Są
jungą.

Iš G. Dekanozovo žodžių 
man paaiškėj o šėtoniškas 
jo planas: mes patys turi
me prašytis priimami į So
vietų Sąjungą, tai reiškia 
savomis rankomis turime 
išsikasti sau duobę ir save 
palaidoti.

—Ne, taip nebus, mes 
'nebalsuosime už Lietuvos 
prisijungimą.

—Ak taip! Labai gaila, 
kad aš apsirikau su pasiū
lyta man jūsų kandidatū
ra... Gaila, gaila... apsiri
kau.—Jis valandėlę nutylo, 
o po to primerkęs akis ty
liai, bet ciniškai, pareiškė:

Tik pamėginkite. Yra 
priemonių daryti taip, kaip 
mes norime, o jų mes pa
kankamai turime.

Dabar man visai aišku

vokatų paslaugomis, tai 
pastebėsime, kad jie turi 
didesnę klijentūrą nei lie
tuviai advokatai.

Ypatingos žydų inteli
gentijos įtakos mūsų inte- 
teligentijai žinoma negali
ma ieškoti. Žydų inteligen
tai gerai sutaria su lietu
viais, bet jie visada žymiai 
daugiau nuveiks savo ir sa
vo tautos labui bei kraštui, 
kuriame jie gyvena.

Dažnai kalbama dar apie 
vieną svetimą bendraomenę 
Lietuvoje—lenkus. Tačia u 
ir jų gyvenimas Lietuvoje 
yra žymiai pasikeitęs. Svar
biausia tai, kad pas mus 
beveik neliko lenkų inteli
gentų. Labai daug jų 1948- 
1954 metų laikotarpyje iš
važiavo į Lenkiją. Didžioji 
lenkų dauguma esanti Vil
niuje ir Vilniaus krašte 
yra valstiečiai, amatininkai, 
darbininkai. Jie turi savo 
mokyklas, leidžia laikraštį 
lenkų kalba. Žinoma, tuo- 
jaus kils klausimas, kas gi 
dirba šį visą kultūrinį dar
bą ar ne inteligentai? Aiš
ku savaime inteligentai, 
jų bendruomenė jau nėra 
išlaikiusi gilių tautinių sa
vybių. Lenkų inteligentų 
tarpe daug sulenkėjusių 
svetimųjų. Mokyklose, ku
riose dėstoma lenkų kalba, 
dirba lietuviai ir žydai mo-

7 kytojai, kurie save laiko
(Tęsinys) lenkais. Tas pats ir su spau-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS kęs, kad jau vienas tautos da- Tai^ aPie kokiM tai
--------- i pavadinimas kalba apie lenk4 mteligentiją • “gryną

apie lietuvių organizuotą tautą visais nuo įtakos’

OPOZICIONIERIUS BALSUOJA

Buvęs Pietinės Korėjos ambasadorius Washingtone 
dr. John M. Chang balsuoja. Jis priklauso demokratų 

partijai, kuri buvo opozicijoj prezidento Rhee libe
ralų partijai. Rinkimus laimėjo demokratai.

Lietuvos inteligentai

JAUNIMO DRAMOS 

KONKURSAS

1. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybos skel
biamame Jaunimo Dramos 
Konkurse gali dalyvauti vi
so pasaulio lietuviai kūlė
jai.

2. Dramos taikomos pra
džios arba aukštesniųjų 
mokyklų amžiaus jaunimui. 
Žanrą ir temą pasirenka 
patys dramų autoriai. Dra
mos sceninis laikas 1^-2 
vai. Pastatymo išlaidos de- 
rintinos su išeivijos teatrų 
materialiniu pajė gurnu. 
Premijos neskiriamos, jei 
nebus pakankamai vertingų 
ir sąlygas atitinkančių dra
mos kūrinių.

3. Dramų ranki aščiai pa
rašomi mašinėle ir pasira
šomi slapyvardžiu. Atski
rame uždarame voke duo
dama autoriaus pavardė ir 
adresas su slapyvardžiu ir 
dramos pavadinimu. Vokai, 
ant kurių autoriai užrašys 
/‘nelaimėjus neatplėšti”, ne
bus atidaromi ir kartu su 
rankraščiu grąžinami auto
riaus nurodytu adresu.

4. Už dvi geriausias dra
mas skiriamos premijos. 
Pirmoji premija tūkstan
tis dolerių (Mecenatas J. 
A. V. Lietuvių Bendruome
nė). Antroji premija—pen
ki šimtai dolerių (Mecena
tas Kanados Lietuvių Ben
druomenė).

5. Tas pats autorius gali 
gauti abi premijas.

j 6. Premijas laimėjusių 
dramų pastatymo teisę bė
jus metus nuo premijos įtei
kimo dienos turi Pasaulio 
Lietuvių Bendraome nės 
Valdyba.

7. Konkurso Jury Komi
sijos sudėtis P. L B. Val
dybos bus paskelbta vėliau.

8. Paskutinė data kon
kursiniams rankraščiams į- 
teikti ( pašto išsiuntimo 
data)—1961 metų spalio 
mėn. ld.

9. Rankraščius siųsti šiuo 
adresu: P. L. B. Valdybos 
Sekretorius p. Kęstutis GRI
GAITIS, 622 Davenport 
Rd., Toronto. Ont., Canada.

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Valdyba 

Toronto, 1960 m. liepos 16. 

SVARBI SUKAKTIS

kalbėti neten-
su svetimtaučiais atžvilgiais. .Šito net lietu- ka- dygiai taip pat ši inte-
tenka pakartoti,, viai galėtų pavydėti. ligetijos mažuma beveik

stituto profesorius. 11 nors nitas, n<*ip un , , svetimtaučiai puikiai I Vilniuie dažnai renria- neturi jokios įtakos lietuvių
Vplionk buvo rimes Obe- namlI L403 vaikus. 1 diplomatas-cekistas. Paais- 6Yel; . uciai P Vilniuje aaznai rengia entiios evvenimiii
\ elionis nu\ o gimęs y De o-vfivtnia naHarP išvarla t ioudioc Jaucia hetaivio nuolaidumą, 'mi spektakliai žydų kalba, inteligentijos gyvenimui.Ta gydytoja padare išvadą, kejo, kas Liaudies Seimo g ke„o Į. žydųPdainų vak^ žydų Gal būt teisingiau pasakius

dažną susitaikymą su tuo atlikėjų rečitaliai. Visus tiesioginės įtakos. įNėtiesio- 
kas yra, ir tuo naudojasi, (juos organizuoja filarmo- 8Žnė įtaka ateina ivairio-

IlU valsčiuje loou metelio. kad vaikai negauna nei narių laukia: mes esame 
baltymų, nei riebalų tiek, pakliuvę į velniškus Mas- 
kiek reikia, o angliavande- kvos spąstus.

. Vilniuje liepos 14 d. nių vienur duota daugiau Tačiau aš nenusileidau 
mirė 65 metų amž. archi- kitur mažiau negu reikia, ir ilgai jam įrodinėjau, kad 
tektas Jonas Kumpis. Ve- Negauna jie nė pakankamo tokios priemonės, kaip Lie- 
lionis gimė Šiauliuose, ar- kiekio vitaminų, fosforo, tuvos įjungimas į SSSR, vi- 
chitektūros mokslus baigė kalci jaus. Ji rašo, kad vai- so gyvenimo sovietinimas, 
Petrapilyje 1925 m. Pirmo- kai nepakankamai gauna ūkininkų kolektivizacija su- 
jo karo metu pasitraukęs pieno, varškės, daržovių, naikins gana jau aukštai ū- 
į Rusiją. į Lietuvą tegrįžo žuvies, vaisių ir uogų. Ypač
tik po antrojo pasaulinio negerai, kad vaikai negau- 
karo. Paskutiniuoju metu na pakankamai kiaušinių, judėjimą. O nuo to ne tik 
jis buvo valstybinio dailies kurie vaikams via būtini Lietuva, bet ir pačiai Sovie-

Mirė arch. J. Kumpis

instituto profesoriumi. savo baltymine medžiaga.

kiškai pakilusį kraštą ir su
kels stiprų priešbolševikinį

KOKS BUVO "LIAUDIES SEIMAS“

Kas anksčiau pasakyta nija, kui yra bendra kui- formomis. Tam, kad 
apie žydų padėtį Lietuvoje tūrinė įstaiga visiems—lie- ^enkU bendruomenė esanti 
ir jų laikyseną, tai tektų tuviams, žydams, lenkams, Lietuvoje galėtų geri a u 
pridurti, kad prieš karą rusams, bet kuri savo dar- bendrauti su savo gimtuoju 
Lietuvje buvo žinomos ne- bą planuoja atsižvelgdama kfaštu, kraštas jai siunčia 
viena žydų kultūrinė, spor- į Lietuvos sąlygas ir reik- dau£ grožinės ir mokslinės 
tinė organizacija. Šiuo me- mes. literatūros. Šią literatūrą
tu tokių organizacijų nėra. i Senieji žydų inteligentai, i^Syj'ą lietuviai inteli- 
Šis faktas irgi savotiškai kurie gyveno ir dirbo Lie- gentai._ Aišku savaime, kad 
patarnauja žydams. Jie vi- tuvoje prieš karą, liko se- ,Padeda . gi,iaV
sada sugeba išvesti balansą- nais lietuvių draugais, jau- oendradarbiauti, jsi g y 11 
žydai engiama tauta, jai nųjų gi tarpe pastebiamas nauJU /^HbPlėsti ltultūrmj 
nieko neleidžiama. Tai ne polinkis į rusų kultūrą. Sena- akyratI- Tuo labiau, kad 
tiesa, bet tokios organiza- sis žydų žargonas naujomis Lietuvos inteligentų tarpe
cijos tapo jiems nereika
lingos. Ir nesuklysiu pasa-

DR. A. GARMUS

tų Sąjungai bus ne į svei
katą. Mano argumentai, 
nors jis atidžiai klausė, ma
žai jį paveikė. Tiesa sakant, 
ir jis nieko negalėjo pada
lyti, nes buvo tik klusnus 
Kremliaus viešpačių tarnas

(Tesinvs) jr turėjo vykdyti jų duo-
—Pone ministeri,—be ii- beti apie nepriklausomą tus nurodymus. O tuomet, 

gų Įžangų kreipiausi į jį,— Lietuvą. Matote, jei jau ne bent man atrodė, Kremliaus 
kokie Sovietų Sąjungos ši minia, kuri nušlavė jūsų viešpačių galvos buvo pil- 
planai Lietuvos klausimu? nepriklausomybę, tai sic nos imperialistinių fantas- 
Pastai-ųjų dienų Įvykiai tankai rodo, kad Lietuva jau tinių planų, kaip jie, iš- 
mums sukelia nemažo su- negali būti nepriklausoma, naudodami šio krašto situa- 
surapinimo dėl jos nepri- Mes jus išvadavome iš to- ciją, pasidarys visos Euro- 
klausomybės. kio žiauraus Smetonos rėži- pos, o gal ir kitų kontinentų

Jis nusišypsojo ir atsakė: mo. Lietuva dabar laisva...
—Jūs klausiate apie Lie- ‘—tęsė jis kiek patylėjęs— 

tuvos neprikla u s o m y b ę. įžinote, kad ten, kur atena
Taip. O ar jūs matote, kas 
vyksta už lango, matote?...

mūsų tankai, kaitų ateina ir 
laisvė, darbininkų ir vals-

—ir jis ranka mostelėjo Į tiečių gerovė. Anksčiau mes 
lango pusę. Išvadavome Gudiją iš Len-

Iš tikiųjų tuo tarpu po kų, ir visi gudai be galo 
Sovietų pasiuntinybės lan- patenkinti nauja santvarka, 
gaiš ūžė tankai, ten jų buvo jbe galo jie dabar džiaugiasi 
susispietęs visas būrys, o nauju gyvenimu. Visi jie 
toliau gatve žygiavo beveik dėkoja Stalinui už išvada

vimą. Ten dabar pradėtas 
gražus naujas gyvenimas.

vienų žydų manifestantų 
minios su raudonomis vė
liavomis ir su ant lazdų pa-i —Atsiprašau,— pastebė- 
inautais Stalino, Lelino,Vo- jau aš, nors aš Sovietų Są- 
rošilovo ir kitų komunistų jungoje nebuvau, bet girdė- 
vadų atvaizdais. Užkimę jau, kad Sovietų Sąjungoje, 
manifestantų balsai plėšė: o ypačiai Gudijoje, 
“Ješli žavtra voina”...

sąlygomis pasikeitė. Jei įbai daug žmonių kalban 
prieš karą žydai “vaikščio- lr skaitančių lenkų kai-
ti, pasivaikščioti” sąvokoms ba; . . ,
naudojo vokiškos kilmės . Lenkų bendruomenės bu- 
žodį “spazieren”, tai da-'imas Uetuvoje sudarė są- 
bar, ypač jaunesnieji, nau- i ty&as kultunniams (čiau
do ja žodį “guliaen” (nuo &7au ar ]Paziau glaudes-
(rusiško “guliatj”—pasivai- niems) Lietu’
kščioti. vos ir inkuos įssivystyti.

T. . ’, - t • a. - Lietuvos inteligentai į šįKai kas is Lietuvos zv-i, j j v • — - •........................ ... " bendradarbiavimą zi u r idu išvažiavo i Izraeli. Pas- , . . ,7 .., \............. 1 . . ‘ . kaip j sau naudinga. Nau-kutin.ais.ais metais tam dinPa'tuo atžvilgiuf jie 
buvo sudarytos sąlygos. Is- ,? įa,.od^ 
važiavusiųjų tarpe daugi- «
ma buvo inteligentai. Bet auditorijai nei Sox!iet s
deja kiek galima spręst, j Tuo’pačiu jie gali
pagal .s ten gaunamas susi žinti ir

Ką galėjau, viską Maskvoje 
dariau, bet išeities nėra. 
Nors anksčiau V. M. Molo
tovas ir buvo užtikrinęs 
mums nepriklausomybę, bet 
matyti, paskutinės žinios 
kita linkme pasuko tą klau
simą ir nulėmė mūsų liki
mą. Baigta..; Mes esame 
okupuoti. Dabar reikia gel
bėti tai, kas dar galima iš
gelbėti, pirmoje eilėje inte
ligentiją. Kai jūs jų pla
nams pasipriešinsite, tai ne 
tik patys su šeimomis žūsi-

sikalbėjimo buvo aišku: kerštas kris ant vi-
Maskvos planu Lietuva tu-1?05 musų inteligentuos Ji 
ri būti įjungta į Sovietų bus sunaikintsu As tuo klau- 
Sąjungą. sl.mu \u"u. Pakankamai zi-

Po šio pasikalbėjimo su "»!,-labai liudnu balsu 
G. Dekanozovu, kuris tais te®ke Profesorius ir, ma-

valdovai.
Mano pasikalbėjimas su

G. Dekanozovu užtruko ga
na ilgai, apie pusantros va
landos, bet mūsų trokštamų 
rezultatų jis nedavė. Iš pa-

savo atvirais planais ir 
grasinimais mane kaip šal
tu vandeniu apipylė, norė
jau pasimatyti su ministe— 
rio pirminniko pareigas ei
nančiu prof. Vincu Kreve- 

vis Mickevičium. Iki seimo su- 
dėlto yra nemaža skurdo ir sirinkimo dar buvo dvi die- 
vargo, vargsta darbininkai nos. Norėjau sužinoti, ko- 
fabrikuose. o ypač ūkinin-'kių informacijų turi mūsų 

sako,—paklausė į mane kai kolchozuose. vyriausybė ir ką ji galvoja.
akt< Įbedęs, tas nedidelio) —Melas,—gan piktai jis,Ponas profesorius maloniai 
ūgio, kiek nuplikęs Stalino pertraukė mane.—Tai So- mane priėmė.
patikėtinis G. Dekanozovas, vietų Sąjungos priešų pro- ‘ —Kaip nepriklausomy-

—Matote, kas darosi už paganda. Pas mus visur bės klausimas?—buvo pir-
lango, kas vyksta visame geras ir gražus gyvenimas, masis mano žodis, 
krašte, o jūs dijstate kai- .Lietuvą mes padalysime —Plastai,—atsakė jis.-— [

—Taigi, ar šie tankai ir 
šios minios jums nieko ne

tyri, sunkiai šį momentą 
pergyveno.

Tos iš ministerio pirmi
ninko pavaduotojo prof. 
Krėvės— Mickevičiaus iš
girstos informacijos buvo 
antras smūgis^ kuiis mane 
visai parbloškė. Išėjau kaip 
apsvaigęs. Vėliau paaiškė
jo, kad G. Dekanozovas 
profesoriui V. Krėvei-Mic
kevičiui dėl mano pasikal
bėjimo su juo pasakė:—Ko- 
go, kogo, a Garmusa ja 
uničtožu... (Ką, ką, bet Gar
mų aš sunaikinsiu...).

Bus daugiau

su kultūra, 
jo pasisekimais. Juk nežiū- 
1 int santvarkos, Lenkija 
yra žymiai arčiau vakarų

žinias, jie nėra patenkinti 
vietiniu gyvenimu ir pa
brėžia, kad daugeliu atve-
jų Uetuvoje gyvenę geriau. jr ^,3^ vak kul. 
Labai daug žydų 1S Lietu- tflros branduoIj. 
vos emigravo į Lenkiją ir
ten sudarė naują bendrao
menę.

Apie kokius nors ypatin
gus žydų ir lietuvių inteli
gentų santykius kalbėti ne
tenka. Kultūringi, išsilavinę 
žmonės visada sugeba vie
nas kitą gerbti. Lietuviai 
intelignetai dirba kartu su 
žydais, sugyvena su jais. 
Žydas gydytojas, mokyto
jas, amatininkas dažnai 
yra žymiai
hei lietuvis.

Bus daugiau

PAREIŠKIMAS

Lietuvos Darbi ninku 
Draugijas Centro Komite
tui.

Šiuo pareiškiu, kad iš 
Darbo žurnalo redakcijos 
pasitraukiu. Išryškėjus nuo
monių skirtumui tarp ma
nęs ir Darbo žurnalo leidė-

populiaresnis jų dėl Darbo žurnalo pas- 
Tai irgi jau kilties ir uždavinių šiuo 

praėjusio gyvenimo lieka- metu, nebematau reikalo 
na, kada lietuvių specialis- toliau pasilikti Darbo re
tų nebuvo tiek daug.Jei dakcijoj.
pasekti statistiką kiek lie- J* Kiznit,
tuvių naudojasi žydų ad-J Vyr. redaktorius

Rugpiūčio 14 d. sukanka 
25 metai, kai šiame krašte 
pradėjo veikti socialinio 
draudimo Įstatymas (Sočiai 
Security Act.). Jis kelis 
kartus buvo papildomas ir 
šiandien apima draudimą 
nedarbo, senatvės, invali
dumo atvejais, pašalpas 
seniams, akliems, luošiems 
vaikams ir tt.

Milionai žmonių šian
dien naudojasi to Įstatymo 
teikiamu draudi m u ar 
pašalpa. Šiandien sunku 
būtų įsivaizduoti, kaip būtų 
galima gyventi, jei tokio 
įstatymo nebūtų. O tada 
buvo tokių, kurie tvirtino, 
kad, šitą įstatymą priėmus, 
Amerika pražus, šiandien 
tos rūšies žmonės visomis 
keturiomis priešinasi priva
lomam draudimui ligos at
veju, nors daugely kitų 
kraštų jis seniai veikia.

NAUJOS KNYGOS
ALGIS TRiAKYS ir TAK

SIUKAS ŠLEIVYS, žo
džiai Algirdo Gustaičio, 
paveikslai Vytauto Sta- 
siukaičio, 32 psl., kaina 
$2.00. Išleido “Lietuvių 
Dienų” leidykla, 4364 
Sunset Boulevard, Holly-

I wood 29, Cal.
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Su vežiku susiderėk
Sugrįžau iš Italijos, kur, cūziškai, nesvarbu apie ką, 

išbuvau 3 savaites, iš jų bile kalbėtum, tuo vairuo- 
vieną Romoje. Man Italijoj tojui suteikiama vgarbė”. 
jau teko kelis kartus būti, j Jei važiuosi vežiku, tai 
to dėl norėčiau su Keleivio prieš sėsdamas nors ir į nu-
skaitytojais pasidalinti sa
vo praktiškais patyrimais, 
kurie gali būti naudingi 
tiems, kurie sumanys ten 
lankytis, bet jie bus įdomūs 
ir nesirengentiems tą kraš
tą pamatyti, nes apibūdina 
vietos gyvenimą.

Stebėdamas įvairių tau
tų turistus iš Europos ir 
Amerikos, pamačiau,

sususio kuino “kalamašką’ 
susiderėk. Kitaip esi žuvęs.

Derėkis, siūlyk pusę pra
šytosios kainos ir šypsokis. 
Kai sulygsi, abu skaniai 
nusijuoksite. Važiuodamas 
klausinėk apie viską. Jis 
sėdės nugarą atsukęs ir vis 
aiškins. Nenusigąskite, kai
kelionės gale jis nuo sutar- 

kad tos kainos dar nuleis. Kelei- 
jie ypač Romoje dėl savo' vis jam už tai įbruks į ran-
nepatyrimo dažnai nuken
čia. To dėl čia pakalbėsi
me apie kantrybę, draugiš

ką gerą “tipsą”. Abu sal
džiai nusijuokę, išsiskirsite.

Už patarnavimą dažniau-

PRAŠAI’, KĄSK!

Mažasis Billy Stone iš Dedham, Mass.. kviečia pusry
čių savo draugą leoparduką, kurį tėvas buvo dovano, 
jęs savo šešiems vaikams. Leopardukas šešias savai
tes buvo kažkur dingęs, o kai vėl atsirado, vaikams 
buvo didelio džiaugsmo,, o Billy ir pusryčiais su žvė
riuku nori dalintis.

kumą, susidomėjimo rody- sia įrašoma sąskaiton ir 
mą, taksius, vežikus, tepi- (tipsų . (arbatpinigių) nėra 
mus, pinigus ir brangenybes, neprivaloma daugiau duoti, 

Kantrybė ypač Romoje j bet duok keletą litų dau- 
yra didelės reikšmės, o giau, tik ne perdaug. Klai- 
daugelis amerikiečių ir eu- da su pinigais švaistytis.

Jei romėnas ką nors ste
bi, tai pinigų mėtymą. Ro-: 
meno akyse tas, kuris pini- i 
gaiš švaistosi, nėra džentel-I 
monas, o jau jo akyse ne- 
džentelmoniškad pasielgęs,

Tikrovė pralenkė lūkesčius

no tikslas—sumažinti k ą 
tik į laisvę paleistų negrų 
balsų skaičių buvo smerkti
nas.

Vėliau daug Klano gru
pių tapo banditų gaujomis. 
Su maskėmis ir baltais rū
bais apsivilkę jie terori
zavo, degino, plėšė gyven
tojus ir keliauninkus. Ci
vilinio karo didvyr. pietietis 
gen. Nathan Bedford For- 
rest. buvęs Klano vadu, 
pasipiktinęs jo veiksmais, 
išardė visą Klano organi
zaciją 1869 metais. Tuo 
pačiu metu Federalinė val
džia suėmė kelis šimtus 
Klano narių ir pradėjo 
smarkią kovą su plėšikavi
mu.

Mažai kas buvo girdima 
apie Klaną ligi 1920 metų, 
kai pokarinio Įtempimo me
tu jis vėl iškilo, bet jau šiek 
tiek kitos formos, šis antras 
Klanas buvo taip pat nusis
tatęs prieš negrus, katali
kus, žydus ir užsieniečius.

Aukščiausio laipsnio jis 
pasiekė 1926 m. Tada jis 
turėjo narių nuo dviejų iki 
keturių milonų, jie kontro
liavo kelių valstybių poli
tiką. Vėliau prasidėjo pa- 
našus banditizmas, kaip

—Maiki, ar tu girdėjai 
apie tokius varijotus, ką 
vadinasi dukaborais? Sako, 
kai jie pradeda dūkti, tai 
nusirengia ir nuogi per 
miestą martuoja. Ar tu ži
nai apie juos?

—Žinau, tėve.
— Nu, tai pasakyk ir 

man, kas jie per vieni.
—Jie yra religiniai fana

tikai, tėve. Bet jie vadinasi 
duchoborais, o ne “dukabo-

ropiecių jos pakankamai 
neturi. Banke, pašte ar kur 
kitur i eilę atsistojęs, lauk, 
kentėk ir tuo būdu tikrai 
daugiau laimėsi. Jei būsi 
nekantius, prarasi romėno 
pasitikėjimą ir nuoširdumą,

miesi galėsią čia laisvai pra- Reikia būti draugiškam, 
ktikuoti savo religinius Įsi- Kur besilankytum, stenkis 
tikinimus. Bet netrukus jie pasirodyti kad “nieko neži- 
pagarsėjo kaip pusgalvių nai”. Klausk vi^co: koks 
minia. čia pastatas, kas čia, o kas

—O ką jie padarė? ten ir tt. Juo daugiau klau- 
—Prisiskaitę Biblijos pa- SL tuo geriau būsi “priim-

_rais .
—Nu, tai pasakyk, kas 

tai per tauta, tie duchobo- 
rai?

—Jie yra kilę iš tamsių
jų rusų kaimiečių, tėve, 
atskilę nuo rasų sektos, ku
ri laikosi senoviškų tikybi
nių apeigų ir vadinasi “sta- 
roofcriadcais” arba “staro- 
vierais”.

—Nu, staravierus aš ži
nau, Maiki. Jų yra ir Lietu
voj. Po čigonų, jie pirmuti
niai arkliavagiai. Ir dideli 
razbain inkai.

—To aš nežinau, tėve. 
Bet žinau, kad jie labai 
dievoti, dideli fanatikai. 
Apie tai aš skaičiau knygoj 
apie rusų papročius.

— Tas teisybė, Maiki. 
Jie po tris kartus žegnoja
si prieš savo bogorodicą.

—Taigi iš jų. tėve, yra 
kilę duchoborai. Bet ducho- 
borai jokių “bogorodicų” 
nepripažįsta. Jie skaito sa
ve tikraisiais Kristaus mok
slo sekėjais ir savotiškai 
aiškina Bibliją. Jie priešin
gi visokiems šventųjų pa
veikslams ir stovvloms, nes 
tokie dalykai reiškią stabų 
garbinimą. Iš Biblijos jie 
semia visą savo išmintį ir 
tikėjimą. To dėl jie griežtai 

' priešingi karams ir iš tolo 
neima ginklo Į rankas. Jie 
fanatiškai tiki Dievo pri
sakymą “Neužmušk”. Rusų 
valdžia persekiojo juos kaip 
maištininkus. Protestuoda
mi prieš valdžią, jie visiškai 
išsirengdavo ir eidami nuo
gi per miestą kalbėdavo
“Neužmušk, neužmušk”.

—Bet aš girdėjau, kad 
jų yra ir Kanadoj.

—Kanadoje jų yra dau
giausia. tėve.

—O kaip ir kada jie te
nai pateko?

—-Jie suvažiavo tenai 
1899 metais. Tu metų pa
vasari keli jų būriai atvyko 
i Vakarų Kanadą, tikėda-

sakų apie Kristaus gyveni- • Romėnas džiaugsis, 
mą, keli jų vadai pradėjo aiškindamas tam “nieko ne
agituoti, kad darbas ir tur- žinančiam” svetimtaučiui, 
tų krovimas tai velnio išra- d*s bus išdidus kaip povas, 
dimas. Kristus nedirbo jo- Rodyk> kad J° pagalba tau ir 
kio darbo. Nedirbo ir jo a- labai vertinga—jis džiaug- juos dažnai vaisto taii veid- 

o Kx>foi vid crvvpnn kaip vaikas, “neišmanė- roduką, tai pudrinę išsiim- 
ir tapo šventais. Paukščiai U supažindinęs su Roma. damos. .
taipgi nedirba, bet laimin- Rod-vk pasitikėjimą ir | Geram specialistui vie- 
gai gyvena ir linksmai gie- stebėkis. Romoj visur' pil- nas momentas, ir visas tur- 
da. Kam reikalingas dar- *a policininkų su raiščiais tas dingęs, 
bas protingam žmogui, kuri an* rankovės, kuriuose pa- Jokiu budu nereikia im- 
Dievas sukūrė panašu i sai ^yta, kaip jis kalba. Jis ti banknotų .yezkites kelio- 
ve? Duchoborai turi gyven- duos visokių patarimų, o nes čekius. Jei jau čekį pa
ti pagal šventrašti taip, kaip dažnai Pat* PaXedės paskambinai į po-
Kristus gyveno. Esą, reikia valgyklos ar taksio, 
palikti laukus, palikti įran-' Nemokėk taksiui daugiau 
kius, gyvulius ir reikia eiti negu automatas rodo. Vieni 
j žmones Kristaus mokslo stengsis padėti kiti. nu

tapai stupido straniere, ku-..TalP kaz k.°k!a D- R*P- Plūstos pagal Įsakymą is . jo R,ano 1935
ris lengvai išnaudojamas ir slene VllnlesA Nr 148 vn saus, kad nustebintų uz- j(/ ..
apvagiamas visai nepaste- ?P'e tw?į’Į “ Amerikos siemo svečiu. O ta dayat- 30 
bjmai r kelionę į Klaipėdą. ’"'1----"—

Cia prieiname prie apvo- L Rasei."™08* .f™™"0 .(?" 
girnų. Romoj bevaikšėioda-lbrlke. >lems . »teįke. Sehų 
mas mačiau daug ameriko- P“?*8*- Pnc. KIalP*d0 s 
nų, kurie nešiojosi saujassu.,.teu- 
poperinių pinigų o jų “lei-:tinials rabals g,e™s 
dės” lyg krautuves vitrinos į?"1;0?® ,yatas T*?bd« ,ke’ 
žiedais ir kitomis brange- įiąutojus , pne kelio paka-
nybėmis apsikabinėjusios ūįbinta., Ju"sta su parasu:
rankinukus jų prisidėjusios,! S™kl atvyk?.' tevH.

mę , juos sveikino miesto

■liciją, banką ir viskas tvar
koje. O moterims kodėl 
nepasiimti dirbtinių bran- 
'genybių, kurios gražiai at-
rodo ir pigios.

Kas pasiima automobilį,
nepatartina jame palikt dai
ktų. Paimk viską nuo sėdy
nių ir langų, nes atgal su-

skelbti. Ir duchoborai suju- lupti. Abejuose atvejuose 
do eiti Kristaus bėdomis. Įsidėmėtina: Kalbėkite an- 
Savo pinigus atidavė vai- gHškai, vokiškai ar pran- 
džiai, gyvulius paleido lais- i----------------------- —----------
vai eiti kur jiems patinka, o1 » v ' • i ū
kitką paliko vietoje ir lei- buvo duchoborų vadas Ru- N^pSilTautomobiTie^Mo:

vykdomojo komiteto pir- 
jnininkas (majoras) Anice
tas Bagdonas ir tt.

Vadinasi, visi žino apie 
ekskui-santų atvykimą ir 
visur pagal Įsakymą pasi
ruošta.

Štai ekskursantai ateina 
į Baltijos laivų statyklą.

“Aplinkui sukinėjasi dar
bininkai, matyti ir merginų. 
Natalijai Astrauskienei, 30 
metų dirbusiai Amerikos 
mašinų gamyklose, nuosta
bu, kad laivų statykloje 
darbininkės apsiavus i o s 
dailiais bateliais ii kad jos 
dirba tik 7 valandas.

“Dirbau net 10 valandų 
per dieną”, sako Natalija

kele mano, kad jos taip 19n m Klan0 narf 
apavilkusios ir apsiuvusios skaičius yė, ki,o
laivų statykloje duba 75,000, tačiau antrojo pa-

Koks stebuKlas kad jos metu RJai
sakosi dirbančios tik 7; vą- vi bž buyo
landas per dieną, o ji A- Svarbiau?ias dal k jo 
menkoje dirbusi po 10 va- fažLstinė laik ir rasinė 
ąndų; Kvailute! Ji lygina bd relfeinjį kanta

šių dienų komunistinio ro- ~ |abai lia.
jaus darbo sąlygas, su kaz
kada buvusiomis kapita
listiniame pragare. Ji Ame

nu.
Po antrojo pasulinio ka

ro Klanas dar kaitą pra-nkoje dirbusi 10 valandų, (]ėjo sayo yaj rieš ci^H. 
net kada taip buvo? Ta nes j.
davatkėlė nepasiteira v o, reH • neapVkanta ir save 
kiek tada tos merginos du-skeIĮ)ė t •„ nuo>
bo. nepaklausė ne kiek jos kai jie yadi b| mo. 
uždirba ir ką jas ga Iiis sa- ,.alė k ios ir ,.adi. 
vo uždarbio nusipirkti. Ta- kalizmo. Dal. kartą buv0 
da ji butų galėjusi palygin- g-ldima apie pagl.obimus>

naktines “ iškylas” ir plė- 
šikavimus. Šį kartą tačiau 
Klanas susitiko su stipriu 
pasipriešinimu. Federalinė 
valdžia įtraukė Klaną į 
perversmininkų sąrašą ir 
sudavė jam galutinį smūgį, 
pareikalaudama sumokėti 
685,000 dolerių mokesčių 
kuriuos Klanas valdžiai bu
vo skolingas. Daugelis vals
tybių įlietuose ir šiaurėje 
atšaukė Klano grupes ir 
užvedė prieš jas bylas.

Klanas išnyko kaip vieša 
teisėta organizacija. Šian
dien jo narių skaičius sie
kia 20,000 ir, išskyrus tik 
kai kurias izoliuotas vietas 
pietuose, jo galia yra visiš-

ti.
Bet ko čia žiūrėsi, 

raudona davatkėlė porina.
Stebina betgi ta kores

pondentė, kuriai reikėtų 
daugiau proto turėti ir eks
kui-santų kelionę teisingai 
aprašyti. Gal ji ir mokėtų, 

re- 
ap-

jei jai būtų leista, jei 
dakcija tokį nešališką 
rašymą spausdintų.

Bet ji žino, kad toks ap
rašymas nepasirodytų laik
rašty ir todėl reikia jį “fik-

sugnzęs jam uz sąžiningų- —’?---------- ’---- syti”, reikia parodyti' kaip
mą pridėsi kitą 100 lirų. "<« •,. . ... t . svečiai nustebo, pamatę ai-

Nepataiiama italų auto- ,..Kad t?lp ?*' -.s‘atykl?s,. ?arblnl.nkes
mobiliu lankytis Romoj ar fe kalbėti nebūtų ko ste- gražiais bateliais apsiavu- 

betis. Ji akla bolševikiška sias, kokiais net Amerikos 
darbininkės neavi

dosi kelionėn. Ta jų eisena sijoj, taigi ir Kanadon at- . . . . „ . , Astrauskienė, - apsivilkti
išaugo į tokią minią, kad vykęs tuoj įsijungė į Nutuok, koV ateis^rgas. pačiais blogiau-
Kanados valdžia nusigando, bendraomenę. Jis įve d ė 
Raitajai policijai buvo Įsa- tvarką ir duchoborai pama- 
kyta sumedžioti pakriku- žu pradėjo dirbti žemę. Jie 
sius gyvulius ir pačius du- gyvena komunomis. Kai ku- 
choboras grąžinti atgal i riose komunose yra iki 200 
sodybas. Duchoborai vai- žmonių . Tokių kaimų Ka
džiai nesipriešino, bet tuoj nados vakaruose yra kelias- 
ėmė mesti nuo savęs drabu- dešimt. Kaimo turtas yra 
žius, nes tik be drabužių bendra visų nuosavy b ė. 
žmogus gali būti visiškai Karvės, arkliai, žemės ūkio 
švarus ir nekaltas, kaip įrankiai—viskas bendra. Iš 
rojuje buvo Adomas ir Jie- pradžios, kol arklių nebuvo 
va. Vadinasi, nuogi jie nie- pakankamai, vyrai laukus 
ko nekalti. ardavo ir akėdavo moteri-

—Ar jie ir dabar taip mis. Vasaros metu darbo 
durnavoja? 'diena prasideda 5 valandą

—Dabar jie pradeda iau iš įyto ir baigiasi 8 valandą 
■nusileisti valdžiai. Jau pra- vakare. Dirba trim pakai- 
deda ir vaikus leisti į vai- tom. Viena pakaita pradeda 
džios mokyklas. Bet ilgus penktą iš ryto ir sustoja dė
mėtus mokykloms priešino- šimtą. Nuo čih kita pakaita 
si. Kai policija atvykdavo dirba iki trečios, ir tada 
vaikų mokyklon varyti, tė- ateina trečia pakaita, kuri 
vai juos išslapstvda v o. dirba iki 8 valandos vaka- 
Ypač duchoborai piktinda- ro. Dabar duchoborai jau 
vosi, kad jaunos mokyklų prasigyvenę; vartoja ir nau- 
mergaitės sporto mankštai joviškas mašinas, kurias 
užsideda trumpus sijone- piima vadindavo velnio iš
bus. radimu. Turi įsitaisę jau

—Sakai, jie pradeda jau malūnus grūdams malti, 
nusileisti. O iš ko jie dabar turi lentpjūvių, kalvių ir 
gyvena? kitokių dirbtuvių. Suprato

1 —Po to, kai jų Kristaus jau, kad Biblijos pasakomis 
kelias pasibaigė niekais, negyvensi.
Kanadon atvvko Petr a s —Nu, tai dabar jau ir aš, 
Veriginas, kuri rusų valdžia Maiki, žinosiu, kas jie per 
buvo ištrėmus Sibiran. Jis vieni.

Jis už 100 lirų pasaugos, o siais drabužiais, nes darbo
sąlygos buvo nepavydėti-

Neapoly. Jei jis dings, ne- " K
besmasi, nes čia specai jį d?'atkele ji nieko nepaje- 
taip greitai išmontuos ir e,a Pama‘>t> >r tinkamai Reikia pabrėžti, kad “ti-išmontuos ir h<**«*«*vjv* « nvmm n.<«« «-*-ikai išnvkusi. Kadangi ame-
straigtelis po straigtelio !v®rt,inti’ ,ncs jos protelis krovė pralenkė lūkesčius”, ^,-ikiečiai šiandien daug dau- 
pranyks “specialiuose" ga- atbukfs- Ji. nesupranta, kad reikia, mandagiai sakant, |„iau žin0 apie šitos organi- 
įsuose tą dieną į fabriką atėjo meluoti, nes Sovietija-melo; zacijos pavoju negu anks-

Bedrai italai galvoja, kad darbininkės tam tyčia Pasb karalystė. į čiau, ketvirtas Klano iški-
turistai yra milionieriai ir dimas atrodo nebeįmano-
lengyai pinigus leidžia, to mas- Council
dėl ir nesigaili iš jų pinigus i
melžę. Netrūksta čia ir 
tikrų kišenvagių, apie ku
riuos kitą kartą.

G. Juknevičius

Kas yra Ku Klūks Klau ? SAULĖS AKINIAI

Profesorius Holhvich iš

Antverpen, Belgija.

Sovietų Sąjungoje Ame- čiama organizacija ir jo į- universiteto klinikos Jeno- 
rikos turistai dažnai susidu- taka yra labai menka, na- je> Vokietijoje, įspėja žmo
na Ku Klux Klano klausi- rių skaičius nežymus. Be nes, kad jie nevartotų per 

Amerikiečiams šitas to, federalinė valdžia Kla- daug saulės akinių. Nes darnu.
klausimas gali atrodyti pa- ną, kaip subversinę organi- bar yra žinoma, kad dienos 
senęs, tačiau ne tik rasai, zaciją, uždarė, 
bet gal ir kitų kraštų žmo-! Kai Ku Klux Klanas bu- 
nės, matyti, vis dar mano, vo įkurtas vienos pietiečių 
kad ta pikta Ku Klux Kla- grupės 1866 m., tuoj po 
no jėga krašte tebėra galin- Civilinio karo, jis turėjo 
ga. šiokios tokios prasmės veik-

. . . . - Mes turime pasakyti, kad ti. Mat, tuo metu viena
knyga, 947 j^u į<1ux Klanas šiandien šiauriečių grupė atvyko į

psl. kaina $ . Kamą pake- neĮUrj jokios reikšmės A- Pietus grynai eksploatavi- ros. sniego kalnuose ir tt
e leidėjai. merikoje. Jo netolerantiška mo tiksiu, prie jų prisijun- Nešiojant saulės akinius be

. laikysena rasiniu ir religi- gė ir kai kurie pietiečiai. batmo reikalo, ilgainiui ga-
Pakalbinkim draugus u nju atžvilgiu, sauvaliavimas Su šitais žmonėmis Klanas susdauktl nerviškų su- 

kaimynus užsisakyti “Kelei* įr stiprūs fašistiniai palin- sėkmingai kovojo ir atstatė tinkimų. 
vį.” Kaina rortams tik Ū4.CV;Rimai Klaną padavė neken- vietinę valdžią. Kita? Kla-, V. F.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran-

svieša per mūsų akį dilgi
na ir regulioja mūsų kūne 
nervų ir harmonų veikimą.

Patariama nešioti tokius 
akinius tik būtinais atve
jais. kada akys apakinamos 
tiesioginiu aštrių saulės 
sinduliavimu kaip prie jū-



KELEIVIS ,SO. BOSTONPuslapis Mtas

SEPTYNERI METAI PkSTOGftJE

šitie trys vaikai septynerius metas išbuvo pastogėje (čiukure), nes ją motina bi
jojo, kad namą savininkas nesužinotą, kad ji turi ne trys, bet šešius vaikus, nes ji 
jam taip buvo sakiusi. Todėl 3 vaikus ji laikė paslėpusi. Bet galą gale ta paslaptis 
išėjo viešumon ir policija vaikus paslėptus surado ir nuvežė į ligoninę Windsoro, 
gai. bet vis viena jiems gyvenimas Čiu.Ont. mieste. Vaikai buvo užlaikomi neblo 
kure paslėptiems buvo kaip žiauriame kalėjime.
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A. SVEIKAS

AMERIKONKA
<Tesmvs‘

Karui Europoje vis labiau Įsisiūbavus, Amerikoje 
susidarė mišri nuotaika. Daugumas ateivių laukė caro 
valdžios griuvimo, bet aprašomi vokiečių žiaurumai su
keldavo pasipiktinimą. Balvočius kai kada ateidavo pas 
Joną ir jie plačiai apkalbėdavo padėti. Progai pasitai
kius Ona su Įdomumu klausydavosi jų pašnekesių. Balvo- 
cius nurodinėjo:

—Nuo pat Washingtono prezidentavimo Amerika ; 
nusistatė nesikišti i Europos kivirčus. Tačiau Amerika ! 
visuomet buvo už žmogaus laisvę ir jo demokratinį ap- i 
gisprendimą. Vokiečiai, užimdami neutralią Belgiją, pa-' 
mynė tarptautinę teisę. 0 vieną kartą taip padarę, jie ne
sivaržys ir toliau panašiai elgtis. Kas gi būtų, jei vokie
čiai karą laimėtų? Tada nė viena valstybė nesijaustų sau
gi. Anglijos laivynas iki šiol valdė jūras. Per tas jūras 
jokia Europos galybė prie Amerikos negalėjo prisiar
tinti. Bet, jei anglų laivyno nebūtų, tai kokia galybė val
dytų jūras? Ir kokie Amerikos santykiai būtų su ta ga
lybe? . . Jau dabar vokiečiai nuskandino keleivinius lai
vus ir neleidžia neutralių valstybių laivams vežti prekių 
Europon. Tas kenkia Amerikos interesams. To dėl Ame
rikoje vis labiau ir labiau kyla mintis, kad gal ir šis kraš
tas neišvengs neįsitraukęs į karą.

—Jei taip būtų, tai ar Amerika mobilizuos visus vy
rus, kaip Rusijoje?—Įsiterpė Juozas, o Ona tai išgirdusi 
net pabalo.

—Sunku pasakyti,—atsakė Balvočius ir toliau tę- j 
sė: —Žinoma, mobilizacija galima, bet turbūt ims pilie
čius. Tie, kurie nėra piliečiai, turi geresnę progą išlikti. 
Amerikoje daug ateivių ir daug yra vokiečių, austrų ir 
kitų, kurių kraštai kariauja kitoje pusėje. Nebus lengva 
viską išnarplioti. Pagaliau, Amerika nedalyvavo tokiame 
kare anksčiau ir sunku pasakyti, kokios taisyklės būtų 
nustatytos. Tačiau, jei Amerika kariautų prieš vokiečius, 
tai Rusija būtų sąjungininkė. Tada Rusijos piliečiai 
Amerikoje galėtų būti mobilizuoti čia.

—Taigi nuo vilko bėgę ant meškos galim patekti,— 
kas tai pridėjo.

—Reikia tikėtis, kad gal Amerika Į karą neis,—ki
tas ramino. Tačiau visiems neramu pasidarė.

Ona rašė kelis laiškus i Lietuvą, bet negalėjo sulauk
ti atsakymo. Pagaliau atėjo vienas atvirukas su vokie
čių cenzūros štampais, kuriame tėvas rašė, kad “esame 
gyvi ir sveiki.” Juozas rodė šį atviruką krautuvėje pažįs
tamiems ir visi stebėjosi tokiu trumpu laišku. Matyt, 
kad negali daug rašyti ir bijo skųstis. Bet gerai, kad ži
nią duoda, kad iki šiol gyvi išliko.

Krautuvėje dažnai žmonės mintimis dalinosi ir spė
liodavo tolimesnę karo eigą. Darbai pagerėjo. Kai ku
rios dirbtuvės ėmė dirbti viršlaiki ir uždarbiai pasitaisė. 
Žmonės daugiau pinigų turėjo ir daugiau pirko. Sunkiau 
buvo pagelbininkų gauti. Ona metė darbą ir ėmė Juozui 
krautuvėje padėti. Iš pradžių nejaukiai jautėsi, bet pa
mažu apsiprato. Moterys kaž kaip žvairomis žiūrėjo į 
naują padėjėją krautuvėje, bet pamažu apsiprato ir su 
laiku ėmė draugauti ir tartis. Vis daugiau ir iki šiol ne
pažįstamų žmonių užeidavo. Mat, mieste daugiau darbų 
atsiradus ii uždarbiams pakilus, ėmė plaukti į miestą vy
rai iš farmų, iš miškų ir iš anglies kasyklų, kur darbas 
buvo sunkesnis ir uždarbiai menkesni. Be to, juos viliojo 
miesto gyvenimas, kur buvo daug lietuvių, daugiau mer
ginų ir įvairių subuvimų, šokių, susirinkimų. Dažnai nau
jai atvykę ateidavo pasitarti su Jonu dėl darbų ir kito
kių patarimų gauti. Jis tuos patarimus mielai suteikdavo 
ir traukdavo atvykusius i organizacijas, chorus, aukų 
rinkimą nukentėjusiems nuo karo lietuviams šelpti. Ne
paisant neramių laikų ir neaiškios ateities, jaunimas link
sminosi kiek įgalėdamas. Naujai iš kitur atvykę jau nesi
jautė “grinoriais” ir greit apsiprasdavo.

Jurgis mažai kada pasirodydavo ir nesidėjo į “kom
panijas.” Tvaike savo “vietą” kiek įmanydamas. Maisto 
produktų pristatymams kai kada sušlubavus, jis suprato, 
kad jo kiaulių auginimas galės apsimokėti. Taigi susita
ręs su restoranais ir kitomis vietomis, pristatė Peterį vež
ti “svihis,” o pats metė daibą ir ėmė supirkinėti kiaules 
ir jau nušertas pardavinėti. Vaikščiojo dažnai suvargęs 
ir savo “vietoje” dirbo apskretęs, tačiau jo nuotaika bu
vo labai gera. Kartą atėjęs į krautuvę pas Juozą ilgai sto
vinėjo ir pagaliau pratarė:

—Jei tau kiaulienos karia ims trūkti, tai man pasa
kyk. Aš pristatysiu. Tai pasakęs pajautė didelį malonu
mą. Jis jautiesi tolygus biznierius ir Juozo priklausomu
mas nuo jo pristatymų šildė jo širdį.

(Bus daugiau)

PRIEŠ AUDRĄ

Virš mano miesto debesys sunkūs, 
virš mano miesto audra.
Nerimas juodas lyg miglos sunkias, 
blaškos buitis trokšdama.
Auksiniai bokštai, auksiniai kryžiai 
dingo juodam debesy.
O mylimoji! Gal tu sugrįžai, 
gal tu savo ranką tiesi?
Virpa berželis aikštėj didžiojoj, 
viesulas sklaido sparnus.
O mylimoji! Ar nežinojai, 
koks be tavęs neramus?
Žaibuos padangė, dundės griaustiniai, 
viesulas ūžaus ir kauks. •.<.
O mylimoji! Juk tu paskutinė, 
kurią išprašiau iš dangaus.
Nueis nuo miesto debesys rūstūs, 
audra toli nudundės. ti.
O mylimoji! A rmudu būsim 
drauge — kas atspės? ;.

Antanas Rūkas

Kodėl pavargstame ?
Gyvenimas reikalau j a 

energijos, nes be jos žmo
gus negali džiaugtis pilnu 
gyvenimu. Be energijos 
žmogus yra tik pusgyvis.

To dėl reikia susirūpinti, 
kas mūsų energiją be rei
kalo suėda, dėlko mes pa
vargstame taip, kad nebe
galime reikalingos energi
jos atgauti. Nuolatinis nuo
vargio jausmas yra blogas
ženklas.

Visų nuovargio priežas
čių čia nesuminėsi, bet į 
kai kurias jų verta atkreip
ti dėmesį.

Visų pirma mūsų skubė
jimas, net ne tik jis pats, 
bet jau vien jo jautimas. 
Kaip dažnai mes be reikalo 
bėgame, skubame, kai visą 
tą galėtume padaryti iš 
lengva, be jokios įtampos.

Gal sunku visuomet sku
bėjimo išvengti. Juk jei, 
sakysim, kilo gaisras ar 
kokia kita nelaimė gresia, 
kaip tokiu atveju neskubė
si. Tačiau ir tokiais atsiti
kimais dažniausia laimi 
tas, kuris nepameta proto 
ir teskuba tik tiek, kiek rei
kia.

Taigi, turime save kon
troliuoti. Jei turite perdaug 
pareigų, kurios verčia nuo
lat skubėti, geriau atsisa
kykite nuo jų dalies, nors 
jos ir būtų malonios. Gal jū
sų darbas yra blogai sutvar
kytas? Pagalvokite apie 
tai. Gal jį tiksliau sutvar
kiusios ir neskubėdamos 
geriau ir greičiau padary
site.

Kaip bebūtų, bet stenki
tės skubėjimą iš savo gyve

gyti.
žodžiu, mūsų nuotaika 

yra svarbus nuovargio veik
snys, to dėl turime visuomet 
stengtis būti gerai nusitei
kusios, be dvasinės įtam
pos, ko mažiausia susirūpi
nusios.

Nepamirškime, kad nuo
bodulys yra vienas labiausia 
varginančių dalykų. To dėl 
nuolat nepaliaukime tuo 
ar kitu dalyku domėtis ir 
ką nors veikti.

Pavargstame ir nemė
giamą darbą dirbdamos. 
Jei tik galite, meskite tokį 
daibą, ir ieškokite, kurį 
jūs mėgtumėte. Jei šito ne
galite padaryti, mėginkite 
iš kito taško į darbą pažiū
ri. Gal jis pasirodys kitoks. 
Tai yra galima. Mėginkite. 
O miego svarbos kas mūsų 
nežinotų? Žmogus ilgiau 
gali gyventi nevalgęs ir 
negėręs negu nemiegojęs. 
Jei tik tinkamai neišsimie- 
gi, jauties pavargusi, be 
ūpo, be energijos. To dėl 
rūpinkimės gerai ir pakan
kamai išsimiegoti.

Greičiau pavargsta m e, 
jei turime kokių nors fizi 
nių trūkumų, jei sergame 
ta ar kita liga. To dėl ir 
sveikata susirūpinkime ank
sčiau negu liga mus nuo 
kojų nuvalo.

Dar vienas žodis. Mes 
dažnai nemokame nė ilsė
tis, dažnai ilsėdamosi la
biau pavargstame negu dar
bą dirbdamos. Jei norime 
tinkamai pasilsėti, bėkime 
nuo žmonių minios, pamirš
kime skubėjimą, laiką, vis
ką, kuo nuolat gyvename.

Onutė

nimo pašalinti.
! Labai svarbi aplinkybė— 
gyvenamoji aplinka. Kas 
nežino, kad triukšmas la
bai blogai mus veikia .Ži
noma, viena jam daugiau, 
kita mažiau jautri, bet ypač 
ilgas toks ar kitoks triukš
mas mus iš ga 1 v o s v a- 
ro, mes pavargstame dėl 
jo.
Kam malonu, sakys i m, 
klausytis šunies ilgo loji
mo, garsiai skambančio ra
dijo ar durų gfrgždėjimo 
ir panašių “malonumų”? 
Visos žinome, kaip tokie 
dalykai mus vargina.

Šeimos ir visuomeniniai 
santykiai. Jei jife blogi, jei 
mes dėl jų gauname nuo
lat erzintis, pyktis, žodžiu, 
jei mūsų nervai dėi to 
yra nuolat įtempti, kaip 
mes jaučiamės pavargusios!

Turime stengtis prie gy
venamų aplinkybių prisitai
kyti taip, kad kuo mažiau 
ir rečiau tebūtų mumyse 
sukeliami neigiami, blogi 
jausmai. Ne viską galėsi
me įveikti, bet daug ką ga
lime pasalinti.

Sakysim, daugelis kenčia 
dėl apetito stokos, ar vidu
rių virškinimo tik dėl to, 
kad nesistengia valgyti bū
damos geros nuotaikos. Tas 
labai svaibu ir netaip sun
ku tas padaryti.. Bent val
gydamos galėtume pasis
tengti būti be juodų min
čių, maloniai nusiteikusios. 
Jei mes negalime ramiai 
pavalgyti dėl to, kad vai
kai erzina, kodėl negalime 
jų anksčiau pavalgydinti ir 
vėliau ramiai pačiai paval

IŠTEKĖJUSI AR NE?

Aktorė Sophia Loren ište
kėjo už aktoriaus Carlo 
Ponti, kuris buvo seniau 
vedęs ir paskui persisky- 
ręs. Dabar jaunavedžiai 
dirba Romoje, o ten įstaty
mas ją vadybą nepripažį
sta ir policija nori jos 
vyrą traukti J teismą už 
dvipatystę.. .

MOTERYS POLITIKOJE

Vis daugiau moterų įsi
traukia į politiką. Štai šių 
metų abiejų partijų konven
cijose prezidentui ir vice
prezidentui rinkti moterų 
buvo daug daugiau negu 
seniau panašiose konvenci
jose. Demokratų konvenci
joje jų buvo 606, o republi
konų 609. Pavyzdžiui Flo
ridos delegacijoj republiko
nų konvencijoje buvo net 
pusė moterų.

Moterys buvo ne tik pap
rastos delegatės , bet nevie
na jų sėdėjo ir svarbiose ko
misijose.

NAUDINGI PATARIMAI
Neišpilkite vandens, kū- 

riame plovėte mėsą, nes 
įgalite jį panaudoti gėlėms 
laistyti. Tokiame vandeny 
yra nemažai naudingų gė
lėms trąšų.

Bulves galima greičiau 
išvirti, jeigu į vandenį įdė
site kiek margarino.

Kad kapotos mėsos keps- mė tą pačią rugpiučio 1 d

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai, 464 psl.. kaina.... $6.00

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina .......................................... $6.06

i ri\.ti>»17w»=
domūs atsiminimai, 477 psl. kai
na ................ .......................... $5.00.

PASAUKTO IJETUVTV ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
be ainiu lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464- psl. Kaina ......................... $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE. 

surinko ii suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

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

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

LENGVAS BODAS TšMOKTT ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus nešikai, 

bėjimus. Kaina .................... 55 Cnt.
MARLBOROrc.W‘S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14’ 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kainš ............................. 50c.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl.. 
kietiĮ viršeliai Kaina ........... $5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1925 metu Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrų. Pirma dalis 220 
psl. Kaina................................. $3.00.

NEMUNO SŪNCS. Andriaus Va’u«- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, geram® 
popieriuje. Kaina ..................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVTETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa Bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika, 
labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina ................................... .' 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Joną- Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI. 
STAUS VIETTN’NKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istoriios kronika, 72 
psL. didelio formato, gera ponir. 
ra, kaina....................................$2.50

KODĖL A S NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................20 Cnt

ANGLŲ-IJETUVTU KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20,000 žodžių, 268 pus
lapiai, kaina ............................ $4.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway --------s—— So. Boston, Mass.

Jiys būtų gražesnis ir neirtų, 
iieikia pridėti kiek bulvinių 
miltų.

Jei norite, kad ant sriu
bos nepasidalytų “odelė”, 
neužmirškite primaišyti į 
sriubą kiek sviesto.

Šeimininkė

SALDUS PATIEKALAS 
IŠ VARŠKĖS

Gerai išmaišyti pusę sva
ro varškės, sumaišyti su 
puse puoduko pieno arba 
saldžios grietenės, Įdėti 
kiek vanilijos ir 1-2 valgo
mus šaukštus cukraus. Padė
ti į pritaikintus indus kiek 
vaisių su cukrum arba 
marmelado, o ant viršaus 
šiltą varškę.

Galima dar papuošti ki
tais vaisiasi ar riešutais.

LENGVA ATSIMINTI

Coon iš Shannock, R. I., 
šeimai nėra galvosūkio 
atsiminti vaikų gimtadie- 
inius, nės visi trys sūnūs gi-

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio rūriitriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vakarus nuo ru
sų “vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

BARABAS. Paer lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina .......................... $2.25

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina .........................................50 Ct.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis no 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 ivairių lietu, 
višku ir kitu tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA,’ kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina........................ $2.50

A KISS IN THE DAP.K. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina..........25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kaufski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TAVO KEI JAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė f-eonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoois buvo pa«idaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI_ 
RĖŠ, 32 psL kaina..........25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIU PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Paraše Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., g»ras popierius, 
kaina ........................................ $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Futino-My- 
Itolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00.
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KONSULATAS JIESKO
PRAŠOME PASKOLINTI VIETINĖS ŽINIOS V. KUDIRKA IR 

DAVATKOS

Argustaitė Levutė, Jurgio duk
tė, ištekėjusi, bet vyro pavardė 
nežinoma, iš Bublių km. Kėdai
nių apskr.
Gauranskienė-Vilukanytė Teo
filė, Simono duktė, iš Leipūnų 
km. ir jos dukterys Adelė, Ag
nieška ir Elena.
Gustienė-Argustaitė Stefanija, 
Juozo duktė, iš Bublių km. Kė. 
dainių apskr.
Jocius Petras, Petro ir Alesės 
(Aleksandros) sūnus, jo žmo
na Ambrazaitytė Zelma, gyve
no Detroit, Mich.
Jokubauskas Juozas, žmona 
Anelė, vaikai Stefa ir Vacys, ki
lę iš Varniškių.
Juzintavičius Vytautas ir Van
da, iš Lietuvos išvykę 1944 m. 
Kaunas 'Jonas, mokytojas, iš 
Lietuvos išvyko 1944 m.

figai
Kuočius Simonas ii Vabalų km. 
Ylakių vai. Mažeikių apsk. 
Misevičius Mykolas, Juozo sū
nus, ii šiaudynės km., Pušaloto 
vai., Panevėžio apskr. 
Baškauskaitė Levutė ir Ona ir 
jų motina, išvyko iš Kybartų 
1944 metais.
Skiparius Juozas, Kazimiero sn. 

,‘Veinis Marytė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma.
želvys, Badislovas, Jonas, Ka
sys ir Mykolas ii Janapalio 
parapijos.

Į Ieškomieji arba apie juos žl- 
J nantieji maloniai prašomi atsi- 

I liepti:
CONSULATE GENERAL 

I OF LITHUANIA

41 West 82-nd Stroot 
New York 24, N. Y.

Kas turi Lietuvių 
tų liaudininkų partijos 
programą, išleistą Petrapily, 
rodos, 1917 metais, prašom 
paskolinti. Pasinaudoję tuoj 
grąžinsime.

40SŲ ATSTOVO ANGLĮ- 
IOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, RaeweII Crešcent 
Orbiston, Bellshill

Lanarkshire, Seotland

GERIAUSIA DOVANA

PARENGIMŲ KALENDORIUS Į Del Charles Babafcin

ĮVAIRENYBES
VERGIJA DAR 

NEIŠNYKO

Sunku gyvenant Amerikoj 
net pagalvoti, kad šiandien 
mūsų žemėj dar yra tokių 
vietų, kur žmogėdrų gyve
nama arba kur dar vergija 
nepanaikinta. O vis dėlto 
tokių kampų dar yra.

Štai neseniai Anglijos 
lordų rūmuose vienas lor
das kalbėjo, kad Afrikoj 
vergą galima pirkti taip 
pat lengvai, kaip Anglijoje 
mėsos gabalą.

Vergo kaina ten vidu
tiniškai 105 doleriai. Jis 
pats nusipirkęs vieną ver
gą 28 m. vyrą norėdamas 
turėti jrodymą, kad Afri
koj vergija neišnyko. Bet 
tam pirktam vergui lordas 
tuoj davęs laisvę.

KUNIGAMS SUMAŽINA 
MALDAS

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, pratęsdami 
prenumeratas, atsiuntė Maikiui 
su Tėvu dovanų.

Po $2 atsiuntė: A. Šukys iš 
Cleveland, Ohio ir Mrs. Anna 
Gilbert iš Chicago, BĮ.

Po $1.50: Mrs. Frances Mi- 
tuza iš Hartfofrd, Conn. ir M. 
Nedžinskas iš Brooklyn, N. Y.

Po $1.00: Wm. Stakas iš Mil- 
waukee, Wis.; Mrs. M. Petrau
skas iš Dorchester, Mass.; Mrs. 
F. Urasky iš Chicago, III.; T. 
Firevicz iš So. Bostono; W. Sta- 
pon iš Norwood, Man., Canada;

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo**, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant**, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
•*’ $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadwav.
Hnstim 27. Maso.

KNYGOS JAUNIMUI

Pagal katalikų bažnyčios 
nuostatus kunigai kasdien 
turi kalbėti nustatytas mal
das. Jei kuris jų tą nuostatą 
vykdo, turi sugaišti ištisą 
valandą.

Dabartinis popiežius Jo
nas XXIII nutarė nuo kitų 
metų pradžios kunigams tą 
naštą palengvinti ir kasdie
ninių maldų kiekį perpus 
sumažinti, kad jie turėtų 
daugiau laiko svarbesniems 
darbams.

_ _ ' — ■■ ■■ w Ami J. XH. lk*.<vlW6ii\zv iVii so iw. a-an*
dover, Mass.; J. Bareikis iš 
Mattapan, Mass.; Mrs. M. Ba
jorūnas iš Chicago. BĮ.; A. An- 
drison iš Dekalb, BĮ.; J. Micke. 
wicz iš Minersville, Pa.; Mrs. 
Gr. Peik iš Racine, Wis.; Mrs. 
C. Chesnius iš Waterbury, Ct.; 

‘Ant. Glodenis iš Cleveland, O.; 
Frank G. Bushman iš So. Ash- 
burnham, Mass, ir J. Sniuolis 
iš Dorchester, Mass.

Po 50 centų: J. Kaytis iš 
,New Haven, Conn. ir Mrs. Fr. 
i Kaupas iš Brooklyn, N. Y.

Smulkiais prisiuntė Peter 
G valda iš Elizabeth, N. J.

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui paramos, širdingai dė
kojame.

Administracija

’ Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau- 
•iau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALIŠKI UOSE, Uo
do Dovydėno apysaka. 168 pst,
kaina .......................................... 62.00

MftLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl- 
kaina .......................................... 61.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
nysakaitės vaikams, 34 psl.. 
kaina ............................. $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, {domūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psl., kai
na ................................. $2.00

Rugpiūčio 21 d. Balfo geguži, 
nė Romuvos parke, Brocktone.

•
Rugsėjo 25 d. Moterų legio

nierių banketas Lietuvių Pilie
čių Draugijos maž. salėj.

•
Spalo 9 d. L. Bendruomenės 

banketas Lietuvių Piliečių Dr- 
jos didžiojoj salėj.

•
Spalio 23 d. BALF’o banketas 

Lietuvių Piliečių Draugijos di. 
džiojo j salėj.

•
Spalio 30 d. Skautų Tėvų Ko

miteto banketas Lietuvių Pilie
čių Draugijos didi. salėj.

•
Lapkričio 6 d. Sandaras Mo

terų Klubo banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos maž. salėje.

•
Lapkričio 13 d. So. Bostono 

aukš. mokykloj Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatras vaidina 
“Milžino paunksmėje.” Rengia 
Laisvės Varpas.

•
Lapkričio 20 d. Lituanistikos 

mokyklos banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos didž. salėje.

•
Lapkričio 27 d. Žalgirio mū

šio 550 metų sukakties minėji
mas Lietuvių Piliečių Draugijos 
didžiojoje salėje, rengia ALTo 
skyrius.

•
Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak. 

Jordan Hali Prudencijos Bičkie- 
nės koncertas. Rengia Pabal- 
tiečių Draugija.

Gegužės mėnesio gale 
So. Bostone mirė kirpėjas 
Charles Babensas (gyveno 
349 E. 8th St). Jis gyveno 
vienas, bet Ansonia, Conn., 
ar arti tos vietos gyvena jo 
duktė ir buvusi žmona.

Velionio turtą paėmė 
globoti viešasis administra
torius. Sako kad to turto 
nebuvę daug, bet velionio 
duktė, jei ji dar nežino apie 
savo tėvo mirtį, gali dėl to 
turto pasiteirauti.

Lankėsi A Misaitis

Praeitą penktadienį mū
sų įstaigoj lankėsi Aleksas 
Misaitis iš Collinsvil 1 e, 
Conn. Svečias atnaujino 
savo ir vienos savo kaimy
nės prenumeratas ir užsi
mokėjo “pabaudą”, kad ne
galėjo būti “Keleivio” su
kaktuvių bankete.

A. Misaitis jaunas atvy
ko į Ameriką ir labai greit 
čia susipažino su Keleiviu, 
o nuo to laiko su juo ir ne
siskyrė, nors per savo bu
vimą Amerikoje apvažinėjo 
daugybę vietų, dirbo įvai
riausius darbus čia ir Ka
nadoje ir visur jį lankė Ke
leivis. Svečias sakė, kad 
laikraštis ir jis du neatski
riami draugai...

Vasiliauskų-Lembertų
linkėjimai

Lankėsi J. Leonas

Svečias iš Kanados

Šį pirmadienį mūsų įs
taigoje lankėsi Anicetas 
A. Petronis iš Sault St. Ma
ne Kanadoje, buvęs Lietu
vos armijos karininkas.

Svečias sakosi. į Kąnadą 
atvykęs 1947 metais, pirma 
'dirbo giriose, paskui persi
kėlė į Hamiltoną ir dabar 
jau kuris laikas gyvena prie 
pat JAV rubežiaus.

Bostone svečias lanko sa
vo dėdę Joną Petronį, 929 
E. Fourth St., So. Bostone ir 
tetas Bostone ir Montelloje

Geriausių linkėjimų “Ke
leivio” redakcijai, drau
gams ir pažįstamiems bei 
p. p. Stapulioniams iš pui
kios Cape Cod — Stapulio- 
nių vilos “Ramuma**. 

Vasiliauskai - Lembertai

Kinderio studija

Muzikas K. Kinderis duo
da muzikos pamokas ir So. 
Bostone. Jis moko groti 
akordionu, gitara ir pianu. 
Jo studija yra 911 E. Broa- 
dway, So. Bostone. Tel. 

:AN 8-1920.

Mūsų tautos himno au
torius Vincas Kudirka ne
mėgo davatkų. Jis parašė 
eilėraštį, išjuokiantį davat
kas, kuris buvo pavadintas 
“Mislys“ ir V. Kapso (kaip 
jjs paprastai pasirašydavo 
savo raštus) išspausdintas 
1896 m. balandžio mėn. 
“Ūkininko” Nr 8. Štai tas 
eilėraštis:

Dievas visad ant lūpų, 
o širdyje velnias;

Akis tuojau užmerkia, 
išvydusi kelnes;

Vaikščioja atsiplėšus — 
ižadai, mat, toki; 
r Atmintyje tik la i k o, 
kur atlaidai koki;

Tur liežuvį biadresnį 
Už gyvatės gylį;

Kasdien tupi bažnyčioj, 
nes tinginį myli;

Atmįki, kas tai būtų, 
jei mįslius mįt moki.

V. Kapsas
“Ūkininko” redakc i j a 

pridėjo tokį prierašą:
“Negalėdamas atmįt, per

žvelk pilnutines kiekvienos 
eilutės litaras nuo viršaus 
į apačią ir sudėk iš jų žodį”.

Jei padarysite, kaip re
dakcija pataria, gausite žo
dį “davatka”.

Tatai nepatiko apžvalgi
ninkams. Vienas jų parašė 
eilėraštį, taip pat pavadin
tą “Mislys”, kuris buvo iš
spausdintas “Apžvalg o s” 
1895 m. 11-ame nr-y (bir
želio mėn.). Štai tas eilėraš
tis:

Kūnas nors silpnas, 
bet puikybės .kaišos,

Ūžia galvoje, gal jam 
protas maišos

Dievo nebijo, 
žmonių nesigėdi

Ir tankiai ne savo 
įvežime sėdi.

Retai ir ant sprando 
kam jis nejoja,

Kaip kada kitiems 
kelnes nusagioja...

Apsirūpinęs vieną, 
tuo kitą moja.

Redakcija ragina įspėti 
Įtą mįslę, bet nuo savęs pri
deda, kad “ar gi” V. K. 
“mat į mįslį kliūtų”.

I Jei iš viršaus į apačią 
skaitysi pirmąsias raides, 
gausi žodį “Kudirka”. Tą 
galėjo nesunkiai ir žanda
rai padaryti. Ar jie tą da
rė ar ne, bet anai9 laikais 
toks kuniginės Apžvalgos 
elgęsis buvo neleistinas, 
nes jis buvo lygus išdavi
mui. Dėl tos ar kitos prie
žasties V. Kudirka tų pačių 
'metų rugpiūčio mėnesį bu
vo suimtas.

Jieškojimai
Aš Antanas Vidmanas (A. Whitman> 
ieškau savu giminių ir pažįstamų. 
As kilęs iš Girinit.ikų kaimo , Šila
lės par. Tauragė2 <pskr. Rašyti:

A. Whitman (34
P. O. Box 363, Arlington, Ore.

PARDUODU LALIO ŽODYNĄ
Parduoda Lalio žodynų, abi dalis 
(lietuviškai angliškų ir angliškai 
lietuviškų), Olsževvskio spaudos. Ra
šyti: J. Skinderis

P. O. Box 305, Clinton, Ind.

Vedybos
Vidutinio amžiaus vyras, turintis 
namus ir kiek turto, vedybų tikslu 
ieško tinkamos moters, kuri norėtų 
gyventi Floridoje. Rašyti:

P. O. Box 47 — 604
Miami, Fla.

(34

DĖMESIO VISIEMS

Pranešame Moterims ir vyrams, kas 
turi galvos odos nepagydomų ligų: 
Votis, šašus, Pleiskanas, Plaukų slin
kimų, Niežėjimų, Lietuviškoj vaisti
nėj gaunami vaistai IŠGYDO 100%. 
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
stės plaukų spalva. Jeigu tie vais
tai neišgydytų, pinigai grąžinami at
gal. Patyrę tų vaistų gerumų, pa
tarkite giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems.
Pagal užsakymų prisiunčiame paštu 
apdėtu mokesčiu. Vaistams siunti
mui giminėms duodame didelę nuo
laida. Tie vaistai* gaunami tik LIE
TUVIŠKOJ VAISTINĖJ,
2458 W. 69th Street, Chicago 29. 1H.

TRUKŽOLĖS
Trukžolių šaknų 

nuo patrūkimo, po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at
kopė j imą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
$3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D. 
Alexander’s

395 Broadvray 
South Boston 27, Mass.
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ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

Praeitą savaitę mus ap
lankė žurnalistas Jon a s 
Leonas su šeima iš Cleve
lando, Ohio.

“Keleivio** administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau
ją adresą nepamiršti para
šyti ir senojo.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kąimynus užsisakyti “Kelei
vį.** Kaina metams tik $4.00

COSMOS PARCELS EXPRESS
/ CORPORATION

(Licensed by INTOURIST)
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DAU
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIBKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausius 

MOŠŲ SKYRIUS:
WATERBURY, CONN6 John Street
PHILADELPHIA 41, Pa. 4925 Old tORK Rd.
SPRINGFIELD, MASS. 1716 Main St.
NEWARK, N. J.
NEW YORK 3, N. Y.
BROOKLYN 7, N. Y.

CHICAGO 22, ILL.
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON 1, N. J.
LAKEWOOD, N. J.

428 Springfield Avė., 
39 Second Avenue 
600 Sutter Avenue 
2222 W. Chicago Avė. 
2683 W. 14lh Street 
99 Main Street

Tel. PL 6-6766 
Tel. DA 4-4401 
Tel. RE 2-7163 
Tel. BI 3-17S7 
Tel. AL 4-5466 
Tel. DI 5-8808 
Tel. BR 8-6966 
Tel. TO 1-1068 
Tel MU 4-461S 
Tel. FO 3-8569126 4th Street

VINELAND, N. J. We< Landia Avė. (Greek Orthodoz Building) 
PITTSBURGH 3, Pa. 1016 East Caraon St. Tel. HU 1-2760 

22 Orlatad Street
6 Day Street 
9350 Jos. Campau 
2076 Sutter Street

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, ieitadieniais 
ir sekmadieniais

VVORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN, Conn. 
HAMTRAMCK, Mieh. 
SAN FRANCISCO, Cal.

TaL 8W 8-2868 
Tai. LO 2-1446 
Tel. TR 8-1666 
Tel. Fl 6-1671

BUTAS NUOMAI
BROOKLYNE, 741 McDonough St., 
II aukšte 5 kambarių saulėtas bu
tas su apšildymu. Prieinama kaina. 
Telef. GL 3-5609, arba ST 9-8367.

ONLY Yfly CAN 
PREYEMT FOREST FIRES!

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroul, aurišja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir ramia ko
vas dšl Lietuvos laisvus ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
BLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
S0 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas stal
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $826 į mšnsst.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA ir 
RASTINĄ SLA nariu galima būti nuo gimimo
gilios ssnatvšs. 1 ■

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių k> 
locijose ir SLA Centro. Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. X VINIKAS 
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

iki

IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO
99 tiTRAKAI

į prie ežero su valstybės tvarkomu pliažu, yra geriau- ’ 
.šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šaltas vanduo,
J dušai. Valgį galima patiem gamintis ar gauti vietoje.

J. Paknys Box 126 Thompson, Conn. 
Telefonas: WAlnut 3-2836

4
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MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
Lankydamiesi Montrezlyje nepraleiskite progos užeiti j 

D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažinsite 
su vietos lietuviais ir tuo pačiu paremsite virš 50 METŲ vei
kiančią lietuvišką užeigą. Maloniai kviečiame!

Užeiga atidara kiekvieną dieną nuo 1 vai. iki vėlybos
nakties. Klubo Valdyba

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

9 Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laukame antgalvių
• Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS**

636 E. Broodoray, So. Boston 27, Mass.

t.M
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Puslapi® aStuntia KELEIVIS ,SO. BOSTON Nr32, Rugpiūčio 10, 1960

Mirė M. Baryiauskienė Dr. B. Matulionį* 
išvyko atostogų

LAISVES SALYJE 
NEBĖRA LAISVĖS

Bostono chorą galite savo 
namuose girdėti

Liepos 14 d. Arlingto
ne, Mass., mirė Marijona 
Česnulevičiūtė - Baryšaus- 
kienė, 66 metų amžiaus. 
Velionė buvo kilusi iš Zek- 
torių kaimo, Valkininkų 
vai. Amerikon atvyko 1912 
metais ir 1915m. ištekėjo 
už Jono Baryšausko.

Velionė Marijona paliko 
giliame liūdesyje vyrą Jo-

Sakoma, kad Amerika Bostono Lietuvių Mišrus 
yra laisvės šalis, bet čia Choras, komp. JuliausGai- 
laisvę piktnaudoja bomai, delio vedamas, išleidžia ii- ną, dukterį Jadvvgą Šaka- 
chuliganai ir visokie priau- go grojimo, 33 1/3 greičio, iliūnienę ir kitas* gimines, 
gautieji padaužos. Padorus hi fi plokštelę, kur telpa Palaidota liepos 18 d. Ha- 
žmogus So. Bostone jokios 17 dainų iš turimo dabarti- verhill tautiškose kap 
laisvės nebeturi. Kokia lais- nio repertuaro. Viena plok- Velionės karstas s 
vė toje šalyje, kur be jokio stelės pusė turi 8, antroji— gėlėse, didelis būrys pa- 
reikalv daužomi langai, už- 9 dainas. Abiejų plokštelės žįstamų ir draugų palydėjo 
puldinėjami gatvėse nekal- pusių grojimo laikas—40 ją j paskutinę poilsio 
ti žmonės ir net apiplėšia- minučių, solistas—Stas y s vietą.
mi. čia policija jų nemato, Santvaras, akompanuoja— Velionės Marijonos vy-
nesudraudžia. Vaikezai per Saulius Vaičaitis, 
naktis trankosi palangė- ™ i i- • i • 
mis, kelia didžiausią n iukš- , Ploks«1.e,., lnk?Je ^‘, 0- 
ma, kada žmonės po sun- dys jugpmcio men. vidury- 
kaus dienos darbo nori ra- J?- Bostone ir artimose apy- 

ma7wii hnkese nbotą plokštelių 
J skaičių platins Bostono Lie-miai pasilsėti, o

saldžiai pamiegoti. , . ....
Tie “laisvi” chuliganai j tuvlM M.Krusv P10™’ peV

nieką nebekreipia dėmesio, sav0 nanus- Kalna $4'49' 
siautėja dienomis ir nakti- Visur kitur—per platinto
mis. Jų gengių pilna visur, jus, kuriems bus duodama 
Kokia laisvė tiem žmonėms, nuolaida. Skubiai rašyti: 
prie kieno namų los gengės H. Gineitis, 84 Greenwood 
ištisais vakarais kelia triuk- St., Dorchester 21, Mass., 
šmą. stumdo praeinančius Tel. GEneva 6-4629.
žmones, laužo medelius, --------------------------
aprašinėja sienas ir išdau- _ ._. . . , _
žo namų langus? Bua‘c“1 •u,auke

Visa tai matant, norisi
paklausti:—Kui- eini Ame- Bostomskiams gerai pa-
rika? ’ Kokia ateitis, 
toks tavo jaunimas? 

Žinoma, čia kalta

jei; žistamo Povilo Brazaičio

ras Jonas reiškia širdingą 
padėką visiems pažįs t a- 
miems ir giminėms, kurie 
atidavė velionei paskutini 
patarnavimą, atsiuntė gė
lių ar reiškė likusiai šeimai 
savo užuojautą. Ypatingai 
dėkoja Steponui Kuliečiui 
ir laidotuvių direktoriui 
Wiatkui Cambridge.

Velionė buvo ilgametė 
“Keleivio” skaitytoja. Jos 
artimiesiems reiškiame gi
lią užuojautą.

Lankėsi P. Motiejūnas

Povilas Motiejūnas su 
žmona buvo atvykę iš Cle
velando, Ohio, atostogų 
į Bostoną ir čia lankė savo

siūlo darbą kad užpirktas didesnis kie-
. Gerai baldų (furniture) dirbtuvei klS prekių dar pigesnėmis I reikalingas prityręs “MILLMAN ' H •

Kreiptis telef.: HA 6-346)
Dr. B. Matulionis (State —

Hospital, Walhm Lake, R.
I.) l-ugpiūčio 6 d. išvyko So. Bostone, 231 “E" Street. 4 kam- 

a b .rių butas su patogumais, II auk-atOStOgų ir grįš lugpiūcio ste> „uoma $25.00. Kreiptis i krau-
27 (J .tuvę, esančia skersai Kalvės.

BUTAS NUOMAI

Andriulioniu padėkoj 
įsibrovė klaidų

Praeitame numery

SIŪLO DARBĄ
Reikalingi “TOOL MAKERS.”

Kreiptis:
Noith Terminai Markine Saka A 

1S— Engineering Co.. Ine.
spausdintoje Cnos ir Anta- “»,st st-Bos">n 

Andriulioniu padėkojno
per neapsižiūrėjimą pra
leistos Kazimieros Wollak --------
ir Valerijos Katauskienės Globė Parcel Service, 
pavardės. Už klaidą atsi- kurios vedėjas yra J. Ado- 
prašome. monit, praneša siuntėjams,

PRANEŠIMAS

Trans-Atiantic Travel Service, Ine.
390 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764

Kreipkitės kelionių ir atostogų į Europą ir kitus 
užjūrio kraštus reikalais. Parūpiname biletus lėktuvams, 
rezervacijas viešbučiuose ir atliekame kitus kelionei rei
kalingus patarnavimus.

Įstaigos vedėjas Jonas Adomonis

kainomis negu iki šiol, ir jog 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

į šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—) 

S/uui/ZJa ir Valykla*
(Custora Tailor Shop & Cleaaer) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadvvay, So. Boston 

Telef. AN 8-2125 
AT1DARA SESTADIENIAIS (r 
KASDIEN PO 5 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių, 

vyr. kelnių ir kostiumų
Sav. Gedus Puodžius

J

ne Jane pagimdė 10 svarų ir
Amerika? bet“jos‘ neribota J? uncij« sv?rio sOneI»- Syei- 
laisvė tiems, kurie nesu- giname jo tėvus ir senelį, 

kas via laisvė

sūnui Edmundui jo žmona gimines. Buvo sustoję pas

SIUNTINIAI J LIETUVA
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdraustiI 

j

{Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
{-nis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui pinuti 
» riežtuku ouo §1.65 už štuka. Siunčiame su Inturisto leidimu.

Keiionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

pranta, kas yra laisvė ir 
tie, kurie tą brangų žmoni
jos turtą—laisvę turi ga
rantuoti visiems kraš t o 
žmonėms.

P Brazaitis grįžo

savo pusbrolį Petrą Motiejū
ną Dorchesteryj. Pusbrolio 
lydimas P. Motiejūnas bu
vo užsukęs ir į mūsų įstai
gą atnaujinti pažinti su 
“Keleiviu” Svečiai čia tū
li nemaža giminių ir pažįs
tamų, o peraitą savaitę

Povilas Brazaitis sugrįžo 
iš Cinncinati, Ohio, kur .

Visi šio kiašto gyvento- buvo išvykęs savo sūnaus mykdami namo Motiejūnai 
jai moka mokesčius, atlie- ir jo šeimos aplankyti. ' ^ar t^su^° aplankyti savo
ka valstybės uždėtas jiems ------------------------— puss-rę Kemzunenę Brock-
pareigas, tai jie privalo tone. P. Motiejūnas virš 18
reikalauti, kad valdžia ga- Palubintkienė sveiksta metų yra tarnavęs Lietuvos, 
rantuotų visiems laisvę ir ~ _ o jo pusbrolis Petras: virš
apsaugotu nuo to chuliga- Ona Palubinskienė-Pal- 30 mėty tarnavo Amerikos 
nizmo, kuris taip išbujojo. by> ^8 Broadway, kariuomenėj.
Padaužos turi būti sudraus- PraeM savaitę grįžo iš Newa liet uZiUo V LAI 1 UUll c vi VU A *- i

ti. ar jie būtų seni, jauni, England Center ligoninės, ' Iivyko aplink Ameriką
ar paugliai. Jei to negali kurJai b?v’°. Pada!7ta op®" Mūsų bičiuliai Zabičiai iš
padalyti gražioji So. Bos- 1^clja'_._Ll.nkinie .,JŽU grei‘ Jamaica Plain, Mass.,

iš
ir

tono policija, tada visi gy- ^iau vlsai pasveikti, 
ventojai turi kelti protestus, 
prašyti aukštesniąją val
džią, kad ji atstatytų visų
gyventojų teises į laisvę, Praeitą trečiadieni mū- ir tada namo. Kelionėj ma

Svečiai kaimynai

Simonavičiai iš Providence, 
R. I., išvažiavo Amerikos 
pažiūrėti. Jie žada pasiekti 
Kaliforniją, iš ten Floridą

nes dabar laisvę naudojasi sų įstaigoj lankėsi Stasys Tio išbūti porą mėnesių. Lin- 
bomai, jaunųjų gengės ir Misevičius su žmona iš ne- kime malonios kelionės ir
prieauglio padaužos.

X. Y.
tolimo Gardnerio. Svečiai laimingai sugrįžti, 
sakosi retai atvykstą į Bos
toną, nes kai atvažiuoji, tai i Svečias ii Hartfordo

Adv. A. Shallna advokatų ’eikia palikti nemaža pini-1 Praeitą savaitę mūsų j- 
valdvboie Pne to PinigU paliki- staigoje lankėsi K. Rūkas
______ mo” prisidėjo ir Keleivis, iš Hartfordo, Conn. Jis į

Lietuvos garbės konsulas nes svečiai atnaujino pre- Bostoną atvyko savo duk- 
adv, A. O. Shallna perrink- numeratą savo giminaičiui tėra Nijolės aplankyti, kuri 
tas Bostono Advok a t ų Petroniui Argentinoje porai Tufts universitete gavo an-
Draugijos valdybos nariu, metų ir atsinaujino savo glų literatūros magistro 
Jis yra taip pat ir “Neteisė- prenumeratą. Mes linkėtu- laipsnį ir pakviesta ten 
tos Advokatų Praktikos Ko- me tokius svečius dažniau dirbti savo specialybės dar
ni iteto’’ naiys. matyti. bą.

Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTI'RISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siu ntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WESTBROADWAY 643-647 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12, CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

Jb-v ji praktikos metų įsigijo gerą vardą bei reputaciją sąžiningai ir greitai patarnaudama savo kli
entams. Visi mokesčiai sumokami čia ir gavėjas n ieko noprimoka.
K vicč'ame aplankyti PACKAGE E.VI’RESS FIRMA >r įsjtikinti didžiuliu pasirinkimu įvairiausiu pre- 

i- . taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 25—10',< žemiau normalios kainos.
VAISTAI užsakomi be jokių receptų, oro paštu pas iekia per 10—14 dienų.
PINIGUS siunčiame kursu 1 doleris lygus 10 rublių.
Štai visa eilė standartinių siuntinių:

1. Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumam^ su pasiuntimu tik už........................... ...  ................$2®-®®
Vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams i r 1 paltui už............................ ...  ..........................»jl?-®®
Viinonės angliškos medžiagos 5 kostiumams t ik už............................................... ..................
Pusvilnonės medžiagos -5 kostiumams su vis ais priedais už.............................................
Trys vilnoniai kostiumai ir 2 paltams medžiagos tik už...................................................... .

Taip pat siunčiame ir standartinius maisto siun tinius. . ...
Pagal naujų iš INTOURIST gautų leidimų dabar galima pasiųsti įvairius elektrinius reikmenis, 
kain antai: elektrinius lygintuvus, radio aparatus, valytuvus, patefonus ir t. t. Suinteresuotieji visais 
reikalais prašome kreintis j

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
South Bostone, Mass. ir Hartforde, Conn.
KIEKVIENAM SIUNTINIO SIUNTĖJUI DUOP IME VELTUI 1 PORĄ NYI.ONO KOJINIŲ*

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 8:36 ryto iki S:3« valandų vakaro;
Šeštadieniais nuo » vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

2
3. ’
4.
5.

$65.00 
. $46.00 
.. $55.00

i

j

į General Parcel & Travel Co., Ine
! 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. fi P. M. 
šeštadieniais S A. ji. • i P. M.

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOSV KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

I GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
" 14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

L

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams '

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- PV H 79/i/f
tadieniais ŠAUKIT CrA
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

Ę The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytųjų re
ceptus ir turime virus gatavus vaistus.

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

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

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

Nuo 9 ry to iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmad-

-r v ::..-3ac.'wmr k t- ’T»«Mri3wiairi..iii.'i
DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway, So. BOSTON 27, Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

(š naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmona siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Daba- galima siųsti iki 44 svaru paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

pa dežėje, kurios d> dis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfeS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIl’NTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki » vaL vak., ketvirtadieniais nao
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDfiJAS: JONAS ADOMONIS

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aiiuminijum ir dažo- 
Aie iš lauko sienas.

Free Esti matės
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

KAIP TIK JUMS’
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame ”burnerias.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

iei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

! <
Apsidrausk

j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »
♦ |
} Draudžiame nuo polio, viso- 
Įkių kitokių ligų ir nuo nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jastiee of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

į Dažau ir Taisau i
Namus iš lauko ir viduje. *

Lipdau popierius ir taisau! 
: viską, ką pataisyti reikia. '* 

Naudoju tik geriausią J 
medžiagą. 4

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

► Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET
DORCHESTER 25, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGEUKAMS

Kaa sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
4YC1OJE įvyksta pamaldos lie 
.uviams protestantams. Pamai 
las laiko teologas, A. JURfi 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raštą į lietuvių kalb^

Bay View Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tel.: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namu. farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostoliu iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone

Šaukit nuo 9 iki 7 vai. vai 
TEL. AN 8-7031

o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius 

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6’vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papvašalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardume Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I


