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55-IEJI METAI

Amerikos Valstybių Organizacija 
Pasmerkė Kubą

19 Amerikos Valstybių Pasmerkė Sovietų Rusiją ir Kini- 
niją už Kišimąsi j Amerikos Valstybių Santykius; 

Pasmerkė ir Kubą už Laužymą Amerikos Vals
tybių Solidarumo ir Priėmimą Sovietų Gra

sinimų ir Žadamos Rusų Pagalbos.

I Vokiečiai Švelniai 
Kalbina Lenkus

Bomba Užmušė 
Jordanijos Premjerą

Pereitą savaitę Amerikos 
V a 1 stybių Organizacijos 
nariai posėdžiavo Kostari- 
kos sostinėje. Visas valsty
bes atstovavo jų užsienių ’ gį pirmadienį 12 vai. d.
reikalų ministeriai. vietiniu laiku Jordanijos so-

Amerikos valstybės svar- stinėje Ammane išsprogo 
stė Kubos iškeltą skundą viena bomba vyriausybės 
prieš Washingtoną dėl ta- name ir užmušė to krašto 
riamos ūkiškos agresijos ministerių pirmininką Haz- 
prieš Kubą ir Kubos skundą z* al-Majali. Kita bomba 
rado visai nepamatuotą. 'išsprogo kitame vyriausy-

Kartu buvo aptariamas bės pastatė ir užmušė 10

AMERIKOS LAKŪNAS FRANCIS G. POWERS

F. G. Pouers skraidė Sovietų Sąjungos gilumoje ir pa
šautas ar dėl kitos priežasties turėjo nusileisi i. Jis 
buvo apkaltintas šnipinėjmu ir Maskvoje nuteistas 10 
metų kalėti, iš kurių 3 metus kalėjime, o kitus tur
būt kokioj nors stovykloj.

Rykliai Aplanko Rusai Finansuoja 
Amerikos Pakraštį Asivan Užtvanką

Kongresas Greit Jau Baigs 
Savo DarbusAukštosios Silezijos vo

kiečių ir vokietininkų masi
niame mitinge Vakarinėj 
Vokietijoj kalbėjo vokiečių Kongreso Darbai Nė iš Tolo Nesiderina su Abiejų Par- 
ūkio ministeris Dr. Ludwig‘
Erhard. Jis sakė iš Aukšto- 
sios Silezijos kilusiems žmo- ' 
nėms, kad 10,000,000 vokie- ' 
čių išvalytų iš buvusios ryti- 

' nes Vokietijos ir čekoslo- 
I vakijos “turi teisę į savo 
i tėviškę.” Išeitų, kad zude- 
i tai turi teisę grįžti į Čeko-
| kai E1 kapi‘°- >• k°ngre-
' t ’ r cn • i no Kong P€rversmas so darbai,buvo 1938 metais. Is Silezi- vis dar ^bėra neužbaigtas. Demokratų partijos kan- 

ir nelikviduotas. Perversmi-' didatų senatorių Kennedy ir 
ninkui didelę pagalbą duo-Johnsono pastangos išleisti 
da oras, Laose dabar yra dar šiais metais prieš rinki-

tijų Platformomis; Platformos Žada,
Tūpčioja; Eisenhowerinė Pietinių Demokratų 

ir Republikonų Koalicija Valdo ir Toliau; 
Kongresas Greit Baigs Darbus

| Kongresas skubina už- 
n >7 .v . baigti savo darbus ir išsi-
Uar flleis gyventas skirstyti rinkiminei kovai,

Į kuri visus daugiau įdomaų-

Laoso Perversmus

klausimas, ką daryti dėl So
vietų Rusijos kišimosi j šio 
kontinento valstybių santy-

valdininkų.
Bombų sprogdinimo kal

tininkai dar nėra pagauti 
kius. Ypač turėta galvoje bet įtarimas puola ant Egip- 
Sovietų Sąjungos diktato- to diktatoriaus Nasserio ir 
riaus Chruščiovo— n J__ii__ _ įovo grasini-: jo šalininkų.
mas uxvi«j įsuai^yu j Lgipto radijas seniai jau
raketomis J. Amerikos Vai-• kurstė Jordanijos arabus 
stybes, jei jos drįs kištis į nugalabyti savo karalių ir 
Kubos vidaus reikalus.

Po ilgų pasitarimų paga
liau sutarta pasmerkti So
vietų Rusiją ir Kiniją už jų

jam ištikimos vyriausybės 
narius. Tik paskutinėmis 
dienomis prieš susirenkant 
Arabų Lygos nariams posė- 

bandymą kištis į Amerikos Į džiauti (ar gal prieš bom 
kontinentų valstybių tarpu- bos pakišimą) Egipto radi- 
savius santykius ir taip nu
tarta pasmerkti tas valsty
bes, kurios dėl rusų grasini
mų džiaugiasi ir žadamą 
Sovietų “raketų pagalbą” 
skaito savo saugumo garan
tija.

Tas nutarimas aiškiai tai
komas Kubai ir Kubos de
legacija demonstratyviai iš
ėjo iš Amerikos Valstybių 
Organizacijos pasitarimų.

Kubos delegatai prieš iš
eidami iš visų Amerikos 
valstybų pasitarimų užtrau
kė dabar Kuboje madoje 
esanti šūkį “Cuba si—Yan- 
kis no.” Kad Kubos delega
cija bėgs iš Amerikos vals
tybių suvažiavimo aišku bu
vo po Castro piktos kalbos 
mgpiūčio 25 d. Tada Castro 
sakė, kad su Amerikos vals
tybėmis ar be jų, o Kubos 
revoliucija visvien laimės ir 
Kuba nesilenks prieš savo 
kaimynų nuomonę.

Kubos aiškus pasisuki
mas į Sovietų Rusijos ir Ki
nijos draugystę stato ir 
prieš visas Amerikos valsty
bes klausimą, kaip tokią 
Kubos politiką vertinti. Tuo 
klausimu dabar pasisakyta 
aiškiai ir nedviprasmiai.

Arabai už telkimą
‘Savanorių 'Alžyre
Arabų Lygos nariai (į tą 

Lygą įeina veik visos arabų 
valstybės) nutarė padėti 
Alžyro arabams kariauti 
prieš Prancūziją. Pagalba 
reikšis savanorių karių tel
kimu karui Alžyre prieš 
prancūzus vesti.

Nutarus rekrutuoti “sava
norius”’ arabų valstybėms 
niekas negalės drausti pa
dalyti “savanoriais” ir sa
vo kariuomenės dalinius.

, jos ir Rytprūsių, Dancigo ir 
i Klaipėdos vokiečiai irgi ne
užmirš savo “teisės” į “tė-
iškęs, kurias jie savo lai- didžiųjų liūčių sezonas, to- mus platiems gyventojų 

ku pavogė įshetuvuj, lenkų dė| keliai nepraeinami sluoksniams naudingų įsta- 
11 d * tv i u. ir prieš perversmą nusista- tymų nuėjo niekais. Seniai

I, P*' i^-1 sa’ čius kariuomenės dalis ne-. veikianti pietinių demokra-
e, ka vokiečiai non geros Ijj pasiekti Vientiane mie- tų ir republikonų koalicija 
aimynystes su lenkų tauta, sto kur kapitonas su savo visus gerus kandidatų norus

kun, girdi, vokiečių nacių ir parašiutininkų b a t alionu pavertė niekais.
ta SeVl^IJ ^UV° nU" ir šeimininkauja. | Įstatymas dėl senelių gy-

S n^!______________ į Visame Laoso krašte dėl į?10 toks’ _kokį> no"
.. __ liūčių šiuo tarpu viskas yra konsenatyvus k°ng-

Olimpijos Žaidimų '“laikina.” Laikinas yra per- .ai, ir visai ne toks.

Sekmadienį, rugpiūčio 21 
d. prie Sea Girt, N. J. vie
nas žmogus maudėsi jūroje. 
Jis buvo įbridęs i vandenį

Iš Egipto praneša, kad 
nišai sutikę duoti Egipto prasidėjo pasauliniai sporto 
vyriausybei dar 900 milio
nų rublių Asvvan užtvankai

Pirma Mirties Auka velsmas> laikina iš perver- koki partijų platfor-
rirma mirues nuica sm<j . jr mos, kandidatai w koto, rei-

----------- « . irai laikinas hn/ir knm„ni«- kalavo darbininkų oigani-Pereitą savaitę Romoje faI 2!acijos.

DOS paKisimą; Egipto ratu- tik iki kelių, kai jį užpuolė ^t^i užtvarko, dar-
j«s buvo sustabdęs puoli- lykIys h. beveik visai nu. i
mus prieš Jordaniją.

Kongo Valstybėje
kando jam koją. 

Po to visame
kraštyje

bai buvo dar pernai pradėti
rusų pinigais, bet ir dabar

. JU1OS P?’ duotoji nišų paskola vra 
žmones pradėjo uk ,.eikali’

tų džiaugsmas, kad “neut« 
ralus” kapitonas įkopė šau
tuvais į valdžią.

Dabar kongresas baigia
' dar svai-styti įstatymo pa-

_________________ keitimą apie valandinio už-
Jvairiose t a r ptautinėse i darbio pakėlimą. Senato-

varžytynėse dalyvauja dau- JucksonVlUe, Fla. liaus Kennedy pasiūlytas
gelio tautų atstovai ir run-i Rasinė? Riaušės Pakeitimas nepraeis, kaip įtusuips ruuuises nepra<įjO ng jO remiamas js-

žaidimai, vadinami ii- Olim
piniais žaidimais.

giasi už pirmenybes visose
Pilietinis Karas ar .8aI ir ta’ kapitalų užtvankai pastatė sP°rt0 šakos«--------- , namus ryklius, kai kur poli- tj Užtvenku3 Nilą bį; Rlma

Kongo valstybėje Lu-1 ^lja. Jane mose saugojo pa- daug, išlaidu elektrainei pa- auka buvo pereitą savaitę - ® J krascius ir buvo & H : r

tatymas dėl senų žmonių 
gydymo.

Vyriausybė dar tikisi su
laukti iš kongreso paskyri
mo daugiau lėšų užsieniams 
remti, bet ir ta viltis gali ne
išsipildyti. ...

_________________________ ________________ ______ J>*• F ' a I.- ’-ė . . .
MOLOTOVAS GYVAS

Floridoje J a c ksonville 
Pirma sportinių varžybų Į mieste sekmadienį kilo peš

tynės tarp baltųjų ir negrų. 
Rasinės riaušės kilo dėl to, 
kad negrai demonstraty-

mumbos vyriausybės suor-’ K.rasc?V? n ouvo pasiiuo^u- jr kanalams iškasti, jaunas danas dviratininkas,
ganizuota kariuomenė iš!sl L ai . U1 Numatoma, kad gal po ko-i jis belenktyniaudamas ga-o- I paplūdimiai buvo kūnam , g metų d _Ra Agwan už_ ; yo širdieg {r vietoje > p^adėjo Ra- Ru.

tvankos Egiptas turės apie mirė. Dabar paaiškėjo, kad : rias užkandines ir prašyti 
2,000,000 akrų dirbamos to dano sportininko tiene-'jiems duoti valgyti. Tame 
žemės daugiau, negu dabar ris davė jam vaistų, kad jis ; mieste valgyklos ir užkan- 
turi, o visas kraštas turės
daug elektros energijos.

kadaise belgų sukurtos ko-, laikui visai uždaryti. Ryk 
lių baimė palietė paplūdi
mius nuo Connecticut iki 
toli į pietinių valstijų jūros 
pakraščius.

lonialinės armijos dabar 
pradėjo vykinti Kongo su
jungimą. Lumumbos armija 
jau užėmė Kasai provinci
joje norinčių atsiskirti gimi
nių vietoves ir traukia link 
Katangos provincijos, kuri 
pasiskelbė nepriklausoma.

Kongo valstybėje dabar
yra jau keliolika tūkstančių j Pereitą savaitę spaudos 
Jungtinių Tautų oi ganizaci-1 atstovai klausinėjo prezi-

Kokias Idėjas Nixon 
Patarė Prezidentui? SOVIETU ALIEJUS

dentą Eisenhoweri, kokiu 
būdu viceprezidentas Nixon 
įgijo patylimo valdymo dar
be. Prezidentas sakė, kad 
Nixonas buvo vienas iš dau
gelio jo patarėjų. Paklaus
tas pasaldyti, koks Nixono 
patarimas yra buvęs priim
tas ir valdžios vykdomas, 
prezidentas atsakė:

“Jei jūs man duosite sa
vaitę laiko, aš gal prisimin
siu tokį jo patarimą.”

Kariška valdžia Tuikijoj Šiaip prezidentas pabrė- 
žada greitu laiku leisti tur-' žė, kad visi sprendimai vy- 
kams balsuoti naują konsti- riausybėje yra daromi pi e- 
tuciją, kuri baigiama ruošti, zidento, o ne ko kito.

jos karių, bet jie į pilietinį 
karą nesikiša, tik “palaiko 
tvarką.” Lumumba reika
lauja, kad JT kariai važiuo
tų namo, bet jie nesiskubina 
tą daryti. .

Belgai šį pirmadienį ga
lutinai apleidžia Kongo ir 
palieka kariškas stovyklas 
JT karių priežiūioje.

Turkai Balsuos

Amerikos 
resai” labai 
Sovietų Rusijos vis didėjan
čio aliejaus eksporto. Rusai 
savo aliejų pardavinėja nuo 
Kubos iki Indijos ir parduo
da jį pigiau, negu kiti.

aliejaus “inte- 
susirūpinę dėl

ADENAUERIO VARŽOVAS

SS
■

Ą?'

būtų greitesnis. Dėl to spor- dinės dar tebėra segreguo- 
tininkas Knut Enemark ir i tos. Jauni mušeikos baltųjų 
mirė. Šiame atsitikime tik i tai*pe panaudojo tą progą

Sveikinimas LSS Suvažiavimui
“Keleivio” savaitiaščio trustistai sveikina Amerikos 

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos atstovus, suvažiuo
jančius rugsėjo 4 d. į “Trakų” vasarvietę, sąjungos reika
lų spręsti ir linki jiems sėkmingų darbų.

M. Michelsonienė, V. Anestą, P. Brazaitis, J. Janui- 
kis, N. Jonuika, S. Michelsonas, R. Ramanauskas, A. Va* 
leika, J. Vinciūnas.
aMMMaMMeeoaoooooeooeeecococcoc^vocososoaeeoosoooi

Vakaru Vokietijos social
demokratu partija dabarti
ni Vakaru Berlyno burmis
trą Willy Brandt. 46 metu 
amžiaus, numatė kancleriu, 
jei jie laimės kitu metu 
rugsėjo mėnesio rinkimus.

mirtis parodė, kad Olimpi
jos žaidimai nėra nė kiek 
pranešesni už bet kokias ki
tas sportines varžybas.

Unijų Vadovybė Už
Senatorių Kennedy

s

Pereitą savaitė Amerikos 
darbininkų unijų centras, 
ADF—CIO taryba nutarė 
remti rinkiniuose demokra
tų partijos kandidatą sena
torių J. Kennedy į prezi
dento vietą. Unijų centro 
pasisakymas yra tik paska
tinimas nariams balsuoti už 
peršamąjį kandidatą, bet, 
savaime aišku, kad nariai 
balsuoja už ką jie nori.

Unijų politinės veiklos 
padaliniai dabar telkia lė
šas, po $1 nuo nario savano
riškų duoklių pasirinktam 
kandidatui paremti.

Pasisakydamos už šen. 
Kennedy unijų vadovybės 
nekritikavo

“negras pamokyti” ir pra
dėjo juos gatvėse užpuldi
nėti. Sutelkta policija šiaip 
taip sugebėjo išvengti dide
snio kraujo praliejimo.

Ši pirmadienį praneša, 
kad mieste ramu, bet padė
tis tebėra įtempta ir poli
cija budriai daboja, kad vėl 
neiškiltų muštynės.

MASKVOS IR PEKINO 
PONAI BARASI

Tarp Maskos ir Pekino 
ideologiniai p r iešingumai 
neina mažyn. Kai kuriuose 
komunistų valdomose šaly
se komunistai jau šaukia sa
vo ištikimųjų mitingus ir 
juose aiškina, kodėl Kinijos 
komunistai nuklydo nuo ti
krojo Chruščiovo rodomojo 
kelio. Apie tokius mitingus 
praneša, pavyzdžiui, iš Ru
munijos.

Komunistinė Kinija jau
vien dėl savo didumo nieką 

viceprezidento da nebuvo Maskvos sateli- 
jNixono, o unijų vadai pas- tas. kaip pavergtosios Euro- 
k ui aiškino, kad jie tik pa-. pos valstybės. Todėl ir idė- 

jreiškė savo asmeninę pažiū- jų klausimuose kinai nema- 
' rą, kui i nariam? nėra pri- to reikalo bezdžionauti įu- 
! valoma.

Sovietų Rusija atsiuntė į 
Vieną, Austrijos sostinę, 
buvusį Stalino artimą ben
dradarbį Viačeslavą Molo
tovą. Vienoje Molotovas at
stovaus Maskvą atominės 
energijos taikos tikslams 
pritaikymo komisijoje.

Prieš metus laiko Mas
kva norėjo pasiųsti Moloto
vą į Olandiją ambasado
riaus pareigoms, bet olandai 
pasakė, kad jie tokio Sovie
tų ambasadoriaus savo ša
lyje nenori turėti.

INDONEZIJOJ

Indonezijos kai kuriose 
vietose kariuomenė įsakė 
uždaryti komunistų partiją 
ir jos veikla tose srityse yra 
suvalyta į pogrindį. Bet 
prezidentas Sukamo dau
giau bijo demokratinių par
tijų, negu komunistų ir to
dėl uždraudė dvi demokra
tiškas partijas, kurios reika
lavo kraštui demokratinės 
tvarkos, bet komunistų par
tijos Sukamo neliečia.

Dėl nevienodos politikos 
Indonezijoj ne tik politikos 
gyvenimas, bet ir ūkiška vy
riausybės politika dažnai 
keičiasi — vienoj saloj ji

sus ir laikosi savų pažiūrų, yrą vienokia, kitoj kitokia.
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Amerikos valstybės ir Kuba
turėjo pus mane atvykti drau. 
gai Marcinkevičiai, ir ten jiems 
įteikti. Jokio mokesčio už rai
stą nepriėmė, liepė vežtis ir jo 
prašiusiems įduoti.

“Kai Marcinkevičiai į Vilnių 
pas mane atvyko, aš jiems pa
daviau tą vaistą ir pasakiau:

“ ‘Turėjau iš Amerikos atva
žiuoti į Lietuvą, kad čia iš po 

į jūsų palangės gauti jums reika
lingo vaisto?

“O mes prisiekiam.—sako jie, 
—Panevėžyje jo negavome.”

Visą pereitą savaitę Amerikos valstybių užsienių rei
kalų ministeriai tarėse Kostarikos sostinėje dėl klausimo, 
ką daryti su Kuba, su Kubos susibičiuliavimu su Sovie
tų Rusija ir komunistine Kinija? Tokį klausimą prieš 
Amerikos valstybes iškėlė Nikita Chraščiovas, kuris lie
pos 9 d. grasino, jog sovietų raketos daužys Ameriką, jei 
Amerika drįs kištis į Kubos vidaus reikalus. N. Chruščio
vas dažnai švaistosi savo raketomis ir raketų barškini
mas yra jo mėgiamas politinis sportas. Todėl dėl Nikitos 
grasinimo mažai kas išsigando ir dar mažiau kas tokius 
grasinimus ėmė už gryną pinigą. Bet Kuboje Chruščiovo 
grasinimas daužyti Ameriką raketomis sukėlė didelį 
džiaugsmą ir neužbaigiamus pasigyrimus. Kubos barz
duotai pradėjo dėtis sunkaus svorio revoliucijos čempi
onais, kurių kailis gali sukelti net tretįjį pasaulinį-atominį 
karą! Toks Kubos revoliucinės diktatūros džiaugsmas ir 
pūtimasis prieš jautį sukėlė įtarimo, kad Kuba jau yra 
padariusi kokia tai karišką sutartį su Maskva ir Pekinu Yorke kai kurių vaistų vai- 
ir jaučiasi lyg kokia komunizmo bazė Jungtinių Ameri-; stinėse nėra, bet jas visuo- 
kos Valstybių pašonėje, tik 100 mylių nuo Amerikos te- met galima užsakyti iš tų 
ritorijos. Sovietų diktatorius, kuris taip dažnai ir piktai i vaistų “bazės.” 
kalba apie Amerikos bazes užjūriuose, dabar atrodo įsi- Pamokęs Lietuvos gydy- i 
gijęs karišką bazę Kuboje. JAV panosėje. ; tojus, kaip “užsakyti” vais-

Nežinia, ar N. Chruščiovas via linkęs sukelti atomi- : & jų bazes, ponas “V”
nį karą dėl Kubos revoliucininkų barzdų gelbėjimo, bet Pakoja, *ad Amerikos lie- 
jo grasinimas ir Kubos diktatorių nepaprastas apsid.a- j ™
suumas leidžia visaip manyti. Jei Rusijos valdovas via j-g 
gatavas mestis į baisų karą dėl Kubos, tai tas rodo, jog 
jo kalbos apie “taikų sugyvenimą” yra tik akių dūmimas, 
tikrenybėje gi jis tik ieško patogios progos karą pradėti 
puolimu iš pasalų. O jei taip, tai jo bazė Amerikos pašo
nėje turi būti pašalinta vienu ar kitu būdu.

Vienas būdas pašalinti pavojų iš Kubos susidėjimo

Gudrusis “V” sako, kad 
“retų vaistų provincinėse 
vaistinėse gali nebūti,” bet 
duoda suprasti, kad jų gali
ma užsisakyti iš didesnių 
miestų ir ligoninių, girdi, 
Lietuvos daktarai yra apsi
leidę, jei to nepadaro. Pa
gal tą mandrapypkį ir New

B1ELKA SVEIKA SUGRĮŽO

s?

Sovietų Sąjungos raketa šitą šuniuką iškėlė austai į 
erdvę 119 mylių aukštumoje ir po 24 valandų šuniu, 
kas ir kiti gyviai sveiki grįžo į žemę. Gyvulėliai skina 
kelią žmogui į erdvę.

Dominikonu diktatūra
“. . . Nemaža Lietuvoje buvo 

tokių žmonių, kurie turėdami po 
60 arų daržus, prisisodindami 
bulvių ir kitko, nusipenėdami 
po porą kiaulių, laikydami po 
karvę ar 2, vištų ir net aviu. ir

su Amerikos aršiais priešais yra per Amerikos Valstybių dar ^audarai iš saviškių ameri- 
Organizaciją. Ta organizacija gali pasmerkti Sovietų kiečių siuntinių,—neidavo į kol. 
Sąjungos ir komunistinės Kinijos bandymą kištis į Ame- ūkių darbus ir tuo darė kraštui 
rikos valstybių savitarpinius santykius ir gali įspėti Ku
bą nežaisti ugnimi ir neduoti pagrindo komunistinėms 
šalims kišti čia savo nosis. Toks įspėjimas Kubai, sujung
tas g»J ūkišku snandimu. fraĮėtii atvesti Kubos karštagal
vius į lygsvarą ir jie suprastų, kad vaidinti degtukų vaid
menį konfliktų pritvinkusiame pasaulyje nėra nei naudin
ga, nei protinga. Ar Amerikos Valstybių Organizacija 
toje dvasioje pasisakys parodys Kostarikos sostinės pasi- gu jis parodytų savo “tingi- 
tarimų išdavos. nystę.” Jei jis nori, mes jam

Jei Amerikos Valstybių Organizacija dėl vienokių i “užfundysime” lygiai 60 
ar kitokių priežasčių nesiryžtų duoti aiškų įspėjimą Ku- žemės ir tegu jis parodo 
bai, J. Amerikos Valstybės galės surasti ir kitų būdu duo
ti Kubai suprasti, kad mažai tautai netinka veltis į di
džiųjų tarpą ir pasidaryti tolimų kraštų įrankiu prieš są- 
vo ar timiausią kaimyną. Kubos žmonėms riki ai nėra jo
kio reikalo lysti į Maskvos maišą ir siūlytis Maskvai į 
kanuolių mėsą. Jei mažos Europos ir Azijos tautos de
dasi į kariškas sąjungas su kitomis, tai jos tą daro savęs 
saugojimo sumetimais, nes iš Rusijos ir Kinijos joms 
gresia pavergimo pavojus, kas Kubai visai negresia. Jau 
antri metai eina prie galo, kaip Kubos revoliucinė vy- 
riausybė vykdo savo reformas ir niekas jai netrukdė ir 
dabar netrukdo to darytu Bet vienas dalykas yra refor
mas vykdyti ir visai skirtingas dalykas yra būti agresin
gų komunistinių diktatūrų kariška baze prieš savo kai
mynus.

blogio. Kitaip sakant, nemaža 
buvo Lietuvoje tokiu žmonių, 
kuriuos amerikiečių siuntiniai 
darydavo tinginiais bei sabota- 
žninkais.”

Gera būtų tą “V” paso
dinti čia ant ‘“60 arų” ir te-

APŽVALGA
VAISTAI LIETUVOJE 

“JUODASIS TURGUS” 
BESARMAČIAI

amerikoniškus vaistus.

ir
nas

Nuvažiavęs į Lietuvą po-
nuėjo į Kauno Re

Bolševikų “Laisvėje” ra- į sPublik°s tei
se koks tei ponas pasivadi-'.1?onines 'edeją. ar 

raide “V.” Ir rašo jis! t’kr“ Lietuvoje vaistų tnA- 
sta. Ligonnes vedėjas dr. 
Jašinskas turistams tvirtino, 
kad Lietuvoje visokių vais
tų yra ir sugalvojo savo

tišką žaidimą-amerikiečiai 
pasako vaistų vardus, kurių 
Lietuvoje neva tai trūksta, o 
dr. Jašinskas tuoj trūksta
mus vaistus pristatydavo. 
Žaidimas ėjo tokiu būdu:

nęs
apie gerbūvį Lietuvoje 
šėrikams ten šeimininkau
jant. Pagal tą “V” Lietuvo
je vaistų netrūksta, nors kai 
kurie žmonės skundžiasi, 
kad jie negali Lietuvoje nu
sipirkti reikiamų vaistų. Po
nas “V” apie tą reikalą ši
taip pasakoja:

“Prieš kokius ketverius me
tus amerikiečiai lietuviai buvo 
užversti vaistų receptais iš Lie
tuvos. Dauguma tų receptų bu
vo rašyti Lietuvos daktaru, bet 
būdavo prašymų ir be jokių re
ceptų.

“Susidarydavo dvigubas įs
pūdis: viena, kad Lietuvoje vai
stų veik visai nėra. antra, kad 
Lietuvoje nėra nė vieno žmo
gaus sveiko.

“Vėliau ateidavo iš Lietuvos 
vis daugiau tokių žinių, kad tūli 
žmonės net namus pasistatė už

“Kuris tik Lietuvoje ‘nesa- 
, mas’ vaistas buvo suminėtas,I . •direktorius Jašinskas pasiųsda
vo daktarę po daktarės (ten di
delė dauguma daktarų yra mo. 
terys), tų vaistų atnešti. Visas 
stalas tapo tais ‘nesamais’ vai
stais apkrautas.

“Aš suminėjau vaistą Verico. 
cid, kurio prašė buvę amerikie
čiai panevėžiečiai Marcinkevi. 
čiai. Tuoj daktarė man įteikė 6 
ampules. Norėjau už jį užmo
kėti ir nusivežti į Vilnių, kur

visiems savo ištikimiems 
komunistams, kaip galima iš 
tiek žemės “tinginiauti” ir 
privalgius būti. Ką sakai p. 
V? Nori daryti tokį bandy
mą? Jei ne, tai tas ponulis 
geriau padarytų ižsičiaupęs, 
negu niekus pliauškęs.

Lietuvoje, kaip R. Miza
ra aiškino, “kiek jis supran
ta,” lygybės nėra ir net ne
gali būti. Tas lygybės trū
kumas rodosi ir ligonių gy-: 
dyme. Aukštiems biurokra
tams ir komunistų partijos 
parazitams vaistų yra, bet 
eiliniams Marcinkevičiams 
jų nėra. Dr. Jašinskas galė
jo jo vedamoj ligoninėj ap
krauti visą stalą “nesamais” 
vaistais, o Panevėžyje nors 
užsimušk tų vaistų negausi, 
taigi “kam yra, kam ne,” 
arba kaip rusai jau seniai 
komunizmo tvarką apibūdi
na: “komu na, komu niet” 

Kad taip yra rodo ir tas 
faktas, jog “juodasis tur
gus” vaistais vis dar žydi. 
Jei nebūtų trūkumo, nebū
tų nė juodojo turgaus. Tiek 
turėtų ir “Laisvės” peckelis 
“V” suprasti.

Kad Lietuvoje su vaistais 
ir su lygybe striukai yra ga
lima suprasti ir iš daktaro J. 
Kaškaičio vieno laiško, ku
riame jis sako:

“Juokas ir nejauku, net skau. 
du, jei kas taip kvailai galvoja, 
kad aš gal juodąjį turgų va
rau .. .Argi jie neatmena, kaip 
aš gausiai visur aukodavau, vL 
siems norėdavau padėti? Taipo 
pat ir dabar Lietuvoje. Dauge
lis labai gerų draugų ir bičiulių 
reikalingi pagalbos, tai aš jiems 
ir padedu su mielu noru. Ir nie. 
kad man nei į galvą neatėjo, 
kad aš jų prašyčiau tų menkų 
rublių, kurių ir patys nedaug te-

Nukelta j 7-ą pusL

Amerikos Valstybių Or
ganizacija nutarė nepapras
tą dalyką—pasmerkti Do
minikonų respublikos dikta
tūrą. Nutarė, išnešė tokį nu
tarimą ir jau pradeda tai
kyti tai diktatūrai visokias 
“ekonomines sankcijas.”

Dominikonų diktatūra yra 
jau pagarsėjusi visame pa
saulyje tiek savo amžiumi, 
•tiek ir savo kitokiais pasi
žymėjimas. Pavyzdžiui, ji 
skaitoma žiauriausia kariš
ka diktatūra Amerikos kon
tinentuose. Be to, jos dikta
torius “generalisimo“ Tru
jillo skaitomas didžiausiu 
turtų grobišiu ir, pagal ži
nančių žmonių apskaičiavi
mą, jis esąs į savo ir savo 
šeimos rankas sugriebęs gal 
trečdalį Dominikonų respu
blikos turtų. Diktatoriui ar
ba jo giminėms priklauso 
dideli dvarai, puikiausieji 
viso krašto fabrikai, didelės 
prekybos įmonės, daugybė 
pastatų miestuose ir šiaip 
visokių turtų, kurių niekas 
tikrai nesuskaičiavo, nes 
nėra kaip tą padaryti ir tik 
pats diktatorius arba, kada 
jis nuvirs, valdžią paėmu- 
sieji, galės pasakyti, kiek 
tas “tautos vadas” prisiplė
šė, prisivogė ir prisisukčia- 
vo visokių gėrybių. Tik nė
ra abejonės, kad jo turtai 
yra dideli. Per 30 metų Tru
jillo turėjo progos daugiau 
turtų prisigrobti negu tokie 
žymūs svetimų turtų nusa- 
rintojai, kaip Peronas, Ji- 
minez ir kiti “tėvynės gel
bėtojai.”

Diktatorius Trujillo val
do Dominikonų kraštą jau 
virš 30 metų. Per tą laiką jis 
valdė ir vogė, žudė ir vogė, 
sauvaliavo ir vogė. Bet da
bar lyg ir sukluno.

Kaip tas atsitiko, kad Do
minikonų diktatorius buvo 
pasmerktas visų Amerikos 
valstybių? Atsitiko tai to
dėl, kad Dominikonų dikta
torius trupučiuką “persūdė” 
vienoje vietoje. Jis bandė 
nedaugiau ir nemažiau, 
kaip nužudyti Venecuelos 
respublikos prezidentą Ro
mulo Betancourt Domini
konų respublikos išmokyti 
ir tinkamais prietaisais ap
ginkluoti Venecuelos opozi
ciniai vyrai pastatė Caracas 
miesto vienoje gatvėje au
tomobilį prikrauta sprogsta
mos medžiagos. Automobilį 
paliko gatvėj, o patys nuėjo 
kaž kur. Tie vyrai žinojo, 
kad ta gatve važįuos Vene

cuelos prezidentas ir kaip 
‘ tik prezidento automobilis 
prisiartino prie gatvėje pa
likto autom obiliaus su 
sprogstamąja medžiaga, pa- 
sikėsintojai iš savo stebėji
mo vietos automobilį su di- 

' namitu išsprogdino. Du pre
zidento palydovai buvo už
mušti, pats prezidentas bu
vo lengvai sužeistas, bet pa- 
sikėsintojai buvo pagauti ir
nocinocolznin Vorl -įir,nau x vxna~
lingus prietaisus pasikėsini
mui daryti gavo iš Domini
konų diktatūros valdininkų. 
Siūlo galas privedė prie pa
ties “generalissimo” ir vi
sos Amerikos valstybės nu
tarė, kad už tokią kiaulystę 
Dominikonų diktatūra turi 
būti pasmerkta.

JAV jau nutraukė diplo- 
i matinius santykius su Do
minikonų respublika, o pre
zidentas prašė kongreso 
įgaliojimo nebeįleisti į JAV 
cukraus iš Dominikonų res
publikos.

Žinoma, praeis gal nema
žai laiko, iki Dominikonų 
diktatūra skaudžiau pajus 
savo kaimynų politinį ir 
ėkonominį spaudimą, bet 
su laiku pajus. Pajus ir to 
krašto opozicija, kad dikta
tūrai jau laikas mirti, o to
dėl ir jos ūpas pakils gyviau 
stoti į kovą prieš kaimynų 
pasmerktą ir iki ausų susi- 
teršusią generolo Trujillo 
begėdišką valdžią.

Dominikonų diktatūra ga
lėjo 30 metų laikytis dėl sa
vo žiaurumo ir dėl savo už
sieny politikos. Jos užsienių 
politika buvo visada labai 
draugiška Amerikai ir Wa- 
ehingtonas neturėjo jokio 
pagrindo kištis į tos dikta
tūros vidaus reikalus. Buvo 
nemažai Amerikos politi
kierių, kurie su “generalis
simo” Trujillo vedė pelnin
gą biznį ir viešai jį vadino 
savo draugu. Net ir dabar, 
kai Trujillo jau pasmerktas 
ir ujamas, vienas senatorius 
palinkėjo, kad kiekvienoje 
Lotynų Amerikos respubli
kos sostinėje sėdėtų po vie
ną Trujillo...

Pereitą savaitę, po Tru
jillo pasmerkimo, iš Domi
nikonų respublikos radijo 
pasigirdo balsai, kad Ame
rikoje valdą “imperialis
tai,” kurie ir sukurstę Ame
rikos valstybes pasmerkti 
Dominikonų tėvynės tėvą 
generalissimo Trujillo. Va
dinasi, pragydo lygiai taip 
kaip Kubos Castro . . j-ab.

Kongo painiava
Kongo valstybėje jau yra 

17,000 Jungtinių Tautų ka
reivių sutelktų iš virš dešim
ties valstybių. Belgai baigia 
ištraukti visas savo karo pa
jėgas iš tos savo buvusios 
kolonijos. Bet dabar Kongo, 
“vadas” Lumumba reika
lauja, kad Jungtinių Tautų 
kariuomenė irgi išnyktų iš 
jo imperijos ir paliktų jį 
vieną su jo kariuomene da
ryti tvarką.

Lumumbos kareiviai jau 
kelis kartus “neatskyrė” JT 
karių nuo belgų ir pavaiši
no juos šautuvų buožėmis. 
Pereitą savaitę 7 amerikie
čiai lakūnai buvo primušti 
Stanleyville aerodrome, irgi 
tariamai dėl to, kad kongo- 
liečiai kariai jų neatskyrę 
nuo belgų. (Belgus mušti 
šautuviu buožėmis Konge 
yra patriotiškas biznus). Ne
senai keli kanadiečiai buvo 
apdaužyti, ragavo šautuvų 
buožiu ir kitų šalių JT ka
riai. Lumumba, matyti, įk
vėpė savo pasekėjus, kad 
jeigu kas baltas, tai tokį ir 
mušk. jei tik gali įveikti. . .

O ką Jungtnės Tautos 
darys Kongo džunglėse to
liau? I Kongo vidaus reika
lus JT karo jėgos nesikiša, 
Lumumba skatina JT karius 
važiuoti namo. ką gi dar ga
li JT karo pajėgos daryti?

Kongo valstybėj vidaus 
nesklandumus išspręs pilie
tinis karas—kas turės ten 
stipresnę lazdą, tas ir bus 
ponas ir visai galima, kad 
Lumumba pasirodys stipre
snis, o todėl jis ir bus dik
tatorius, nes konginė demo
kratija dar tebėra ateities 
muzika . . .

Jei Lumumba bus Kongo 
nonas, jis bus Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos bendro
mis pastangomis i tą vietą 
ikeltas ir kam jis daugiau 
bus dėkingas, galima gal ir 
dabar jau atspėti.

Daugiau painiavų
Afrikoje dabar kuriasi 

naujų valstybių kaip grybų. 
Pereitą savaitę JT saugumo 
taryba nutarė rekomenduo
ti priimti į Jungtinių Tau
tų organizaciją 8 naujas 
Afrikos valstybes!

Bet be painiavų apsieiti 
negi galima. Viena painia
va jau iškilo, tai Mali Fede
racija. Ji buvo sudaryta iš 
dvieju buvusių prancūzų 
kolonijų—Sudano ir Sene- 
galijos. Dabar ta Federaci
ja subyrėjo ar baigia suby
rėti. Viena tos buvusios ir 
byrančios Federacijos dalis 
—Sudanas kreipėsi į JT or
ganizaciją ir prašo atsiusti 
JT kariuomenę Senegalijai 
sudrausti, kad ji nedustu 
atsiskirti nuo Mali Federa
cijos! Ką JT turi daryti? 
Siųsti savo kariuomenę ir iš 
senegaliečių padaryti Suda
no koloniją?

Atsiranda ir dar viena 
painiava. Prancūzai sutiko 
duoti nepriklausomybę sa
vo buvusiai kolonijai Mau- 
retanjai. Lapkričio mėnesį 
maurų žemė jau bus nepri
klausoma. Bet pasiskelbia 
Maroko ir protestuoja, esą 
mauru žemė visada buvo 
Maroko dalis ir turi vėl bū
ti Maroko arabų kolonija!

Jungtinės Tautos turės ir 
tą painiavą svarstyti ir jei
gu viskas eis pagal arabu 
norą, tai Mauretanija iš

prancūzų kolonijos pasida- 
: rys Maroko kolonija .. . 
i Afrikos tautos ar tautelės 
Į išsilaisvina, bet nė viena jų 
i neatsisakytų turėti savo ko
lonijas! Panašų apetitą ro- 

j do ir Indonezija, kuri žūt 
i būt nori gauti koloniją, pa- 
puasų gyvenamą Naująją 
Gvinėją. Varyk velnią pro 
duris, jis lenda pro langą!

Kinai ir rusai

Seniai spėliojama, kad 
kinai ir rusai, nežiūrint to, 
kad jie išpažįsta tą pati ti
kėjimą — leninizmą-mark- 
sizmą,— turės kada nors su
sipykti ir gal susipešti.

Tokios viltys buvo girdi
mos prieš 11 metu, kada ki
nai pateko po komunistų 
diktatūros letena, tokios 
viltys girdimos ir dabar.

Naujausieji p r anešimai 
iš patikimų šaltinių sako, 
kad įusai įspėję savus ir ki
tų t kraštų komunistus dėl 
kinų dogmatizmo ir klaida- 
tikystės. Kiti irgi patikimi 
šaltiniai skelbė, kad rusų 
patarėjai ir techniški eks
pertai apleidžia Kiniją, tik 
nėra žinoma, ar kinai juos 
paprašė važiuoti namo, ar 
rusai juos atšaukia iš Kini
jos, tuo būdu “bausdami” 
kinus už ju norą savaip aiš
kinti “didįjį Leniną.”

Gal spėliojimai ir kalbos 
nėra visai be pagrindo. Bu
vo juk Tito eretikas, kurio 
Maskva dar ir dabar nėra 
visai prisiviliojusi. Buvo ir 
1956 metų maištas, kada 
Maskva turėjo juk ir ven
grų ir lenku komunistą ‘ere
zijas’ ginklais ar žodžiais 
nuslopinti. Todėl gali ir ki
nai parodyti savo ožį. Ko
munizmo bažnyčia nuo ere
zijų nėra laisva. Bet tuo at
sidėti ir laukti skilimo ko
munizmo pasaulyje būtų 
neprotinga. Bent dar nėra 
pakankamai davinių many
ti. kad rusai ir kinai eina 
skirtingais keliais.

Senųjų gydymas
Kongresas svarstė, ginči

josi, bet nieko protinga ne
pajėgė nutarti dėl senų 
žmonių gydymo. Demokra
tų partija pasirodė perdaug 
nevieninga tuo klausimu, o 
republikonų partija pasiro
dė kaip visada daktarų or
ganizacijos s ą jungininke 
kovoje prieš taip vadinamą 
“socializuotą mediciną.”

Kongreso' priimtas įsta
tymas dėl senų žmonių gy
dymo yra ir neužtenkamas, 
ir labai netikras. Federalinė 
valdžia sutinka primokėti, 
jei valstijos priims įstaty
mus senus ir neturtingus 
žmones gydyti nemokamai, 
bet reiks įrodvti, kad esi ne
turtingas, o visas gydymas 
bus savotiška išmalda, ku
ri daug kam bus visai ne
maloni gauti.

Demokratų kan didatai 
prezidento ir vicepreziden
to vietoms rėmė padorų so
cialinio draudimo įstatymo 
praplėtimą, įtraukiant į so
cialini draudimą ir senų 
žmonių gvdymą. Bet pieti
nių valstijų demokratai sa
vo partiios kandidatų ne
parėmė. Buvo sakoma, kad 
ir republikonų kandidatas 
remiąs šiek tiek pažangesnį 
įstatymą, bet republikonų 
eilėse neatsirado žmonių, 
kurie padoresnį įstatymą 
būtų parėmę . . .

J. I>.
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KAS NIKRO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NVBflOA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI NE W YORKE
Naujas įdomu* pastatas

New Yorko laikraščiai 
paskelbė architekto pada
rytą pasauly aukščiausio 
viešbučio projektą, kurio 
statyba prie 7th Avė tarpe 
52 ir 53 gatvių prasidės 
rugsėjo mėnesyje.. Rugsėjo 
1 d. bus žemės prakasimo 
apeigos, o statyba bus baig
ta gegužės mėnesyje 1962 
metais. Statyba kainuos 
$50,000,000. Stato Loews 
teatrų korporacija

Pastatas bus 50 aukštų 
ir kiekvienas aukštas bus 
pavadintas sąjungoje esa
mų 50 valstijų vardais. 
Kiekvieno aukšto staty
ba kainuos milijoną dole
rių. Bendrai pastatas turės 
2,000 kambarių ir butų. 
Atvykusieji svečiai galės 
apsistoti aukštuose pava
dintais jų valstijos vardu.

Statybai naudos vadi
namą nerūdijantį plieną, 
baltos spalvos marmurą ir 
medaus spalvos žvilgančias 
plytas. Architekto projekto 
paskeltame vaizde atrodo 
įdomus pastatas, kokio New 
Yorkas dar neturi. Bus va
dinamas: “Americana New 
York”.

Kadangi 1964 meta i s 
New Yorke prasidės pasau
linė paroda, tai Antanas 
Jenkįns. iš 50-sios valstijos 
Hawaii atvykęs pamatyti 
kas New Yorke rodoma, 
galės apsistoti Hawaii var
du aukšte ir jaustis kaip 
namie.r
Jaunamečių ' sauvaliavimas

•, Pastebėjau Kelei v y j e 
pranešimą apie jaunamečių 
sauvaliavimą Bostone. New 
Yorke ir Brooklyne jų sau
valiavimas ir net krimina- 
škas elgesys, galima sakyti, 
yra didesnis, negu kuriame 
Ritame mieste Amerikoje. 
Mat, didmiestin atvažia
vo apie pusę milijono por- 
itorikiečių, kurie auklėja 
skaitlingas šeimas ir jų vai
kai tiesiog žvėriškai elgiasi. 
Susidariusios jų grupės vie
ni prieš kitus kovoja, būna 
sužeištų ir užmuštų. Štai 
gatvėje portorikietis peiliu 
nužudė einantį žmogų, ir 
policijos suimtas aiškino
si, kad praeivis ji supykdęs, 
to dėl jis jį nužudęs.

Brooklyne va d in a m ą 
Williamsburg dalį užėmė 
portorikiečiai. Šaligatv i u 
eidamas turi būti atsargus, 
nes vaikėzai siausdami ta
ve gali nuversti ir sutremti. 
Jų tėvai, tarp duryse sėdė
dami tartum to nemato ir 
vaikų nesudraudžia.

New Yorko miesto admi
nistracija buvo sumanius 
paskelbti patvarkymą, kad 
po 10 vai. vakarais jauna- 
mečiams draudžiama gat
vėse pasirodyti, bet susi
laikė. i *

BROOKLYN, N. Y. 

Rasta mirusi Angelė

K. Žemaiti*

SOPHIE
RADUO VALANDA 

Visos programos U W0PA, 
MM kU. AM 102*7 FM 

Kudfca: *m pinuSteato tU 
penktadienio 10—11 vaL ryta. 

ĮritaOhaj ir ■■kmAmĮ 
aaa IU 0:30 vai ryta 

VAKABU1KOS: pirmad. 7 vai. ▼. 
Tat: HEaUocfc 4-2413

7151 S. MAPLEWOQD A' 
CHICAGO 29, ILL.

Liepos 22 d. jos nuomo
jamam nedideliam bute, 
18 Irving Avė., Brooklyne, 
rasta mirusi Angelė Zup- 
kienė. Apie velionės mirtį 
tuoj nerašiau, nes laukiau, 
kad parašys kartu su ja iš 
tremties atvykę ir ją geriau 
pažinę. Bet nesulaukdamas 
nors dabai* trumpai prisi
minsiu, nes velionė to yra 
užsitarnavusi.

Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo laiku velionė 
Angelė buvo ištekėjusi už 
inžinieriaus Zupkaus. Ji 
mokytojavo Radviliš k i o 
mokykloje, o jos vyras 
buvo Radviliškio geležin
kelio ruožo viršininku.

1940 metais rusams oku
pavus Lietuvą, inžinierius 
Zupkus tapo suimtas. Ma
tyti, kalėjime buvo visaip 
kankintas, todėl sargybi
nių vedamas, jis išsiveržė 
ir, puolęs po praeinančio 
traukinio, buvo užmuštas. 
Jo tragišką mirtį Angelė 
savo akimis matė, ir tas,Į 
aišku, pakirto jos nervus.

Antrą kartą rusams grįž- ’ 
tant į Lietuvą, Angelė su1 
tūkstančiais kitų lietuvių. 
pasitraukė į Vokietiją, o 
vėliau į Ameriką.

Atvykusi apsi gyveno 
Brooklyne. Iki 1959 m. 
pabaigos dirbo SLA rašti
nėje ir mokytojavo Mairo
nio šeštadieninėje mokyk
loje.

Šių metų pradžioje ku
rį laiką velionė buvo ner
vais sergančių ligoninėje. 
Iš ligoninės grįžusi, matyti, 
jautėsi silpna, nes padarė 
testamentą, kuriuo turimą 
turtą paliko Maironio šeš
tadieninei mokyklai.

Velionės Zupkienės ne
tikėta mirtis yra Lietuvos 
tragedijos atgarsis.

Ilsėkis bent dabar, An
gele, tiek daug iškęntėjusi!
Reformos Lietuvių Piliečių 

Klube

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas, turintis nuosavą 
namą, su nedidelėmis sa
lėmis ir baru, buvo nutaręs 
namą parduoti ir gautus 
pinigus nariams išdalinti. 
Vietos lietuvių laikrščiuose 
plačiai skelbė namo ir 
biznio pardavimą. Matyti 
neatsirado tinkamų pirkėjų 
ir klubo pardavimas apri
mo.

Klubo šeimininku buvo 
iš tremties atvykęs Kostas 
Vaitaitis. Dabar klubo nu
tarimu, Vaitaitis savo ži
nion perėmė klubo sales ir 
baro biznį, už tai klubui 
mokėdamas mėnesinį mo
kestį $200.00. Sales jis gali 
išnuomuoti ar nemokamai 
duoti ir baro biznį tvarkyti 
savo nuožiūra.

Kai kurių lietuvių organi- 
zajų biznis nesiseka to 
dėl, kad jų pareigūnai jau
čiasi esą dideli autoritetai 
ir perdaug pradeda kištis 
į biznio reikalus ir tuomi 
daug pakenkia.

Vėlesniu laiku klubo sa
lių nuomos buvo aukštos 
ir ne visiems prieinamos, 
o jų nuomavimui sutarčių 
lapai buvo įvesti tokie 
platūs, kokių nereikėtų pil

VILTIES LAIVAS

is Seattle, Wash., į Indoneziją išplaukė laivas, pava
dintas “Viltis.” Jis lankys daug uostą ir teiks medi
cinos pagalbą kant bus reikalinga.

Socialistinės knygos kelias
Amerikos Lietuvių So

cialdemokratų Sąj u n g a 
prieš kurį laiką įsteigė Li
teratūros Fondą, kurio tiks
las leisti knygas. Iki šiol jis 
išleido 3 knygas: Stepono 
Kairio “Lietuva budo”, ir 
Kipro Bielinio “Dienojant” 
ir “Penktieji metai”.

Fondo pajamos susidaro 
iš narių (paprastų ir gar
bės), palikimų, aukų ir kt 
Iki šių metų rugsėjo 1 d.

dyti net New Yorke dan
goraižį perkant Mažą salę 
ir mažai sueigai ar pobū
viui tas nereikalinga ir 
atstumia nuomininkus. Tas 
turi būti išimtinai namo 
ir biznis vedėjo nuožiūroje. 
Grupių sueigos, neatsižvel
giant kokių tautybių jos 
yra, duoda biznio barui 
ir pripratina dažniau lan
kytis.

Dabar Kosto Vaitaičio 
vedami bizniai žymiai ge
rėja ir kasdieną dauginasi 
šalių nuomavimai ir suei
gos bare. Dienomis baro 
aptarnautojas Tadas Jagė- 
la yra žinomas lietuvių 
siuvėjų unijų pareigūnas, 
draugiškas vyras ir savo 
patarnavimu visus patenki
na. Linkiu geriausios sėk
mės stengiantis klubo pa
talpas palaikyti Brookyno 
lietuviams malonia lietu
viška pastoge.

Beniui Ivanauskui 
padaryta operacija

Brooklyne plačiai žinomam 
Beniui Ivanauskui ligoni
nėje dr. Kanauka padarė 
kojų operaciją. Sugedusias 
kojų gyslas išpjaustė ir 
išėmė. Dabar Benys mano, 
kad turės ne tik sveikas 
kojas, bet galės net ir ba
letą šokti.

Mirė R. Jurevičius

Velionis Reimondas Ju
revičius buvo apie 72 metų 
amžiaus, linksmo būdo. 
Nuo 1925 metų Brooklyne 
buvo žinomas baro savinin
kas. Lietuvių veikloje ne
dalyvavo, bet prieš kelio
liką metų buvo Stepono 
Strazdo ir J. V. Stilsono 
vadovaujamų vadin amų 
“Sklokininkų” rėmėjas. Li
ko našlė žmona Teodora.

K. Žemaiti*

22 garbės nariai sumokėjo 
viso labo $2,295. Štai jų 
sąrašas:

P. Brazaitis, Dorchester, 
Mass., $350; N. Trumpikas, 
Akron, Ohio, $320: LSS 
116 kuopa, Detroit, Mich., 
$260; LSS 19 kuopa, Broo- 
klyn, N. Y., ir J. Vitkūnas, 
Long Beach, Ont., po $150: 
A. Frenzelis, Castietorr, 
Ont., J. Adomaitis, Chica
go, III. ir LDĖ 7 kuopa, 
Brookiyn, N. Y., po $100; 
J. Paknys, Thomp son, 
Conn., $90; St. ir M. Mi- 
chelsonai, Milton, Mass., 
$75; K. Bielinis, New*York,
J. Sonda, So. Boston, Mass., 
W. Kavaliauskas, A. Žilins
kas, Brookiyn, N. Y., P. 
Kriaučiukas, Staten Island, 

į N. Y., LSS 60 kuopa, So. 
į Boston. Mass., K. Buka- 
veckas, Cliffside, N. J., 
LSS 71 kuopa, Cambridge, 
Mass., J. Skorupskas, Cice
ro, IU.,: J. Žukauskas, Chi
cago, IU., J. Buivydas, 
Woodhąvęn, N. Y., ir P. 
Mankus, Blackston, Mass., 
po $50.

24 paprasti nariai įmo
kėjo nuo $10 ik $30, viso 
labo sumokėjo $359. Tuo 
būdu 46 nari ai į m o- 
kėjo fondui viso labo 
$2,653.

Aukų iki rugsėjo 1 d. 
gauta $1,224.32.

Palikimų gauta: Povilo 
Kručo iš Norvvoodo, Mass., 
$500; Petro Motiečiaus iš 
Waterbury, Conn., $200.76:
K. Liutkaus iš Chicogos, III., 
$100 “Dainos” Draugijos 
ir Cambridge Koop. Ben
drovės likvidacijos $68.11, 
viso $868.87.

Minėtą dieną fondas tu
rėjo banke $848.59 ir ne
parduotų knygų vert ė s 
$8,190,16, bet turėjo ir sko
lų: ilgalaikė paskola $3,- 
500 ir spaustuvei bei auto
riams $1,031.09. Rugsėjo 
mėn. fondas turi mokėti 
spaustuvei $547.19, to dėl 
jo ižde beliks $301.40.

Lietuva budo buvo iš
spausdinta 1,520 egz., Die
nojant—1,238 ir Penktieji 
metai—1,200. Viso labo 
parduota 1,165 egz. ir ne
mokamai išdalinta 406, tai
gi viso 1,571 egz., dar lieka 
parduoti 2,387 egz.

Daugiausia knygų išpla
tino atskiri platintojai, viso 
901 egz. ir per 13 knygynų 
parduota 264 egz., taigi 
viso 1,165 egz., už kuriuos 
fondas gavo $4,741.15.

Iš atskirų platintojų, ku
rie daugiausia knygų išpla
tino, paminėtini šie asme
nys:

J. Novogrodskis iš To
ronto Ont., išplatinęs 150 
egz., B. Keblaitienė ir LSS 
116 kp.—117 egz., A. Ma- 
čionis ir A. Buivydienė, 
Woodhaven, N. Y., —52 
egz., J. Valaitis, Cicero III., 
46 egz., K. Lukoševičius, 
Hamilton, Ont., 44 egz., 
J. Liūdžius, Clevela n d, 
Ohio, 32 egz., J. Vilčin
skas, Anglija, 38 egz., B. 
Draugelis, Baldwin Park, 
Cal., 30 egz., N. Trumpi
kas, Akron, Ohio, 28 egz. 
ir tt.

Artmiausioj ateity fon
das numato išleisti S. Kai
lio atsiminimų antrąjį to
mą ir Vlado Požėlos atsi
minimus, bet, kaip anksčiau 
pažymėta, fondas dar turi 
neparduotų knygų ir skolų. 
To dėl visų fondo bičiulių 
svarbiausias uždavinys yra 
stipriau įsijungti į jau iš
leistų knygų platinimą, su
rasti naujų platintojų, pa
didinti fondo narių skaičių 
ir parinkti aukų.

WORCESTER10 NAUJIENOS
P. Matusevičius grįžo i gūsį kun. Albiną Jankaus- 

iš Lenkijos ką, kuris grįžo iš Europos.

Rugpiūčio 21 d. iš Len- Ji?> Priaustas, kame žmo- 
,.. • - r» . . nes genau gvvena, atsake:kpos grizo Petras Matuse- 9S’va,st ,bėse. Iš
vičius, ten išbuvęs 2 men. . . • _
Jis buvo nuvykęs savo gi-
minių Vyzaimo parap,joje, Vokietijoje. Europiečiai la- 
ap an yti. . kaį nem<igpta amerikiečių,

C. Sinkevičiūtė ištekėjo 
už Marčiukaičio

Cinija Sinkevičiūtė rug
piūčio 20 d. ištekėjo už Ri
chardo Marčiukaičio-Mach. 
Šitose vestuvėse svečių bu
vo iš įvairių vietų. Man 
teko čia susitikti su maloniu

kurie, atvykę į Europą, do
leriais švaistosi”.

J Krasinskas

SHAMOKIN, PA. 

Sirgo J. D. Taunis
Senas “Keleivio’’ ir kitų 

“Keleivio” skaitytoju Zig- pažangiųjų laikraščių ben- 
mu Lukšiu iš Providence ir i dradarbis ir spaudos rėmė
jo dukrele, kuri gražiai jas . D. Taunis dabartiniu 

laiku gyvena senelių prie
glaudoje, Nothumberland

lietuviškai kalba.
Mirė šie lietuviai

Šiomis dienomis mirė 
Juozas K. Trumpaitis, Mar- 
gareta Ručinskienė, Ona 
Kandratavičienė, Vlad a s 
Ramanauskas ir Antanas 
Lukas.

Nepatikau ekskursantui

County Home, pusantros 
mylios nuo Shamokin, prie 
225 kelio i vakarus nuo 
Shamokino.

J. D. Taunis gegužės 2 d. 
staiga susirgo, berašydamas 
laišką neteko sąmonės ir 
atsibudo tik ligoninėj. Po 
šešių savaičių gydymosi li
goninėj jis dabar yra sene
lių poilsio namuose. Prieš 
savo ligą J.D. Taunis, ne
žiūrint gilaus amžiaus, jis

Ekskursantas į Lietuvą 
labai užsirūstino ant manęs 
už tai, ką parašiau Kelei
vyje. Tikiuos teisybę para-
sęs.Well, jei esi bailys, tai jau g2 metų, vis dar laikė 
sėdėk namie, geriausia ūky- Į krautuvėlę ir iš to gyve- 
ije. no. Susirgimo dieną jis dar

ki Buvo dideli. Vyčių Mimą. užmokėjo nuomą už krau-
Fondo vadovybe dėkoja ...................’ ’ tuvėlės patalpas, bet iš li-

Jts tęsėsi a atenas. v,®"jgoninės prie savo senojo 
tinę spauda plačiai rasėi()arbo žti nebe£raisjo. 
apie seimo eigą. Paskutinę oKe,įivio„ skaitytoja i,
dieną rugpiūčio 21d. Ban-, kurb, gyvena arčiau Sha- 
croft viešbuty buvo banke- mokin įerai padarytų jej 
tas, kūno metu apie 20 as-į j D Taunj apIankytų jo
menų buvo apdovanoti tam Į (Įabai tinėje gvvenamoi vie- 
tikrais pažymėjimais. Is toj Darbo djenorais jj 
Worcesteno juos gavo Rita; lima lankvti jki g va, ^alta- 
Brazauskaitė, Olga Kersy-
tė, Adelė čereškaitė, Clare

visiems jį iki šiol rėmu- 
siems ir laukia dar didesės 
paramos ateity.

Fondas nustojo dviejų 
savo uolių talkininkų—tei
sininko Juozo Liūdžiaus, 
mirusio 1960 m. gegužės 
31 d., ir Juozo Žukausko, 
mirusio 1960 m. vasario 
mėn.

Visais LSS Literatūros 
Fondo reikalais prašoma 
kreiptis šiuo adresu:

K. Bielinis
70 Fifth Avė, 9th Froor,
Nevv York 11,.N. Y.

ro.
, . Mūsų senam bendradar-

Grigaitytė, Rita Pmkuvie- į Hnkime sustiprėti ir 
nė, J. B. Kiasinskas ir An-;nuvarv^j šaHn visas ligas, 
tanas Morkūnas. , Apįe j D Taunio Hgą

Joan Mažeikaitė ir Karo- jr dabartinę gyvenamą vie
tą mums pranešė mūsų ben
dradarbis J. V. Stanislo- 
vaitis iš Wilkes-Barre. ■ :: '- 

_______7

liną Naginionytė, abi iš 
Brooklyno, gavo po $300 
stipendijos, v ; *

Connectieut senatori u i 
Thomas J. Dodd buvo įteik-

UNION-G1T¥,-G0NN»- tasVyČilf yuksinis medalis, 
o vyskupui Flanagan—ran

Našlių Klubas plečiasi

Pernai 5 našlių (moterų) 
sukurtas klubas šiemet jau 
turi 57 nares. Jo valdyboje 
yra: Pirm.Elzbietą Selenie- 
nė, vicepirm. Ona Vasiliau
skienė, sekr. Marija Keze- 
levičienė, ižd. A. Slich.

Rugpiūčio 21 d. klubas 
surengė sėkmingą gegužinę.

M.

WESTEROSE, ALTA
Garbauskai turi viešnią 

iš Argentinos
Pas brolius Joną ir Petrą

kų darbo koplytėlė. Jie abu 
jaudinančiai kalbėjo ir ra
gino lietuvius tęsti kovą už Garbauskus, gyv. Westero-
Lietuvos išlaisvinimą. 

Meninėj daly dainavo
se, Altą., atvažiavo pasisve
čiuoti ju sesuo Uršulė Bal-

ARGENTINA

(E) Šiuo metu Argenti
noje su dideliu pasisekimu 
rodomame filme “Rio aba- 
jo”—Pavandeniui pagrin
dinėse rolėse yra lietuviai. 
Filmo turinys—pirm ų j ų 
lietuvių naujakurių gyveni
mas Ibieny salose.

Filme nuaidi lietuviškos 
dainos garsai, net lietuviš
kas laikraštis “Argentinos 
Balsas” pasirodo ekrano 
šviesoje. Šis filmas laimėjo 
švietimo ministerijos 1,- 
200,000 dol. premiją. Ar
gentinos lietuvių ryžto ir 
entuziazmo dėka Lietuvos 
vardas mielai ir plačiai mi
nimas Argentinoje.

Trūkumais nepasigirs!.

solistė Skerytė iš Chicagos. {čiūnienė. kilusi iš Rudilių 
Tai tikra lakštingala. | kaimo, Kupiškio valse., da- 

Bankete dalyvavo taip bar gyvenanti Ai-gentinos 
pat kongr. Harold D. Do-!sostinėj Buenos Aires, 
nohue, miesto majoras Ja-i Jie buvo nesimatę 33 mė
mės O’Brien ir nemaža ki- tus, to dėl susitikę visi tū
tų žymių asmenų. Į rėjo didelio džiaugsmo.

Bankete teko sutikt i; Viešnia Kanadoj žada pa- 
Worcestery gimusį ir au-'būti 4 mėn.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyt* S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlan.o ’ki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie HoUywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas; 
YeDowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Eulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teaas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiai.-, uaveil

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

“KELEIVIS”
<36 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.

/
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Apleistas Birštono 
kurortas

(E) Iš “Tiesos” š. m. 
184-me nr. tilpusių žinučių 
galima susidaryti vaizdą, 
kaip šiandieną atrodo Birš
tono kurortas. “Pastarai
siais metais M. Melnikaitės 
gatvėje buvo pastatyti trys 
mūriniai namai, kurie a- 
naiptol nepuošia miesto... 
kurortinėje vietoje tokių 
pastatų statyti nevertėtų. 
Parke pastatytos skulptūros 
yra mažavertės, neskonin
gos, suolai sukrypę, sulūžę. 
Metai iš metų kertami me
džiai Vytauto kalno šlai
tuose. Jeigu nebus imtasi 
priemonių, po kelių metų 
gražiuosiuose šlaituose te- 
styros kelmai”.

Kitame “Tiesos” to pa
ties nr. straipsnyje rašoma 
apie Birštono parko gydyk
las. “Aplinka, kurioje vyk
sta srvdvmas, toli gražu ne- 
patenkina net ir kuklių 
reikalavimų. Patalpos, ku
riose gydoma dumblo kom
presais. skurdžios, joms la
bai reikalingas remontas. 
Kai kurių vilų patalpose 
(pav. viloje “Baltoji”) 
stovi aplūžę baldai. Ne
tvarkinga sanatorijos ap
linka. Reikia paliesti ir mi
tybą . Valgykloje nebūna 
budinčio gy dytojo”.

Įstatas dėl Lietuvos 
nusipelnusio statybininko 

vardo
(E) Š. m. rugp. 10 d. 

Lietuvos respublikos AT 
prezidiumas išleido Įstatą, 
kuriuo nusipelnusiems sta
tybininkams bus suteikia
mas garbės vardas ir Įtei
kiamas raštas apie garbės 
vardo Įteikimą, bei ant 
krūtinės nešiojamas ženk
las: “T. Lietuvos nusipel
nęs statybininkas”.

Šiuo būdu sovietinė vy
riausybė nori paskatinti 
statybininkus, inžinierijos 
technikus dar sparčiau dirb
ti. Vietoje statybininkams 
darbo sąlygas pagerinus, 
sovietinė vyriausybė išgal
vojo naują ženklelį.

Stojamieji egzaminai 
Veterinarijos akademijon

(E) Rugp. 2 o. virš 200 
jaunuolių ir merginų laikė 
egzaminus Į Veterinarijos 
akedemiją. Daugeli jaunuo
lių atsiuntė kolūkiai ir ta- 
n biriai ūkiai, taigi Į egza
minus jie atėjo atlikę ūkinę 
praktiką.
Vilniaus “Lelijos” fabrike

(E) Vilniaus “Lelijos” 
fabrike 1959 m. vidutinis 
mėnesinis atlyginimaas bu
vo 724 rbl. Fabrike dirba 
13 inžinierių ir 80 techni
kų.
Paminklas poetui Vytautui 

Montvilai

(E) Š. m. rugp. 3 d. Kau
ne, Vytauto parke, atideng
tas paminklas Vytautui 
Montvilai. Paminklo ati
darymo iškilmėse dalyvavo 
rašytojai, svečiai ir poeto 
artimieji. Ta proga kalbėjo 
prof. Mykolaitis- Putinas, 
poetas Vladas Mozūriūnas 
ir kt.

Memorialinis muziejus 
Povilui Višinskiui

(E) š. m. mgp. 1 d. Už
venčio Ušnėnų kaimo pa
kraštyje Povilo Višinskio 
gimimo namuose atidarytas 
jo vardo memorialinis mu
ziejus. Gimęs devyniolikto

amžiaus pabaigoje, jis ži- 
• nomas kaip publicistas. 
Jis paskatino rašyti Žemaitę 
ir kt.
S. Nėries namas Palemone

į (E) Restauruojamas po
etės Salomėjos Nėries na
mas Palemone, ant Kauno 
jūros kranto. Jame bus ati
darytas poetės memorialinis 
muziejų. Tvarkoma namo 
aplinka, sodelis bei tos 
vietos, kurios buvo susiju
sios su jos gyvenimu ir kū
ryba.•r

Vakarinis gydomosios 
medicinos fakultetas 

Kaune
(E) Kaune medicinos 

institute šiemet atidaromas 
1 vakarinis gydomosios me
dicinos fakultetas. Jame 
galės studijuoti medicinos 
darbuotojai, turintieji vid. 
medicinini išsilavinimą bei 
nemažesni kaip 3 metų 
praktik. darbo stažą. Jau 
gauta nemažai pareiškimų, 
norinčių studijuoti vak. fa
kultete. Rugsėjo piadžioje 
vyks stojamieji egzaminai. 
Prie medicinos instituto 
taip pat veikia neakivaiz
dinis farmacijos skyrius.

Didelis kino teatras 
Kuršėnuose

(E) Rugpiūčio 12 d. 
Kuršėnuose atidarytas kino 
teatras “Ranka”. Jis turi
zifrO vrinfn ICin/i teatrui w .
metlacho plyteles gautos 
iš Čekoslovakijos, parketas 
—iš Vengrijos.

Mada ar kultūra?

Tokia antrašte išspausdi
no St. Vilimo str. “Litera
tūra ir Menas” liepos 30 d. 
Jame kalbame apie “dra
bužių kultūros” kėlimo rei
kalą ir nusiskundžiama, 
kad drabužiai ir avalynė 
gaminama tokia, kurios ge
resni skoni turintieji nenori 
pirkti.

“Dauguma pilkėjų nela
bai mėgsta mūsų respubli
koje pagamintą avalynę. Ir 
kaip ją mėgti, jei batai sve
ria porą kilogramų, paga
minti grubiai: vyriški ba
tai baido savo bukomis 
sunkiomis nosimis, o mote
riški—gremėzdiškais užkul
niais, gi vaikiški —dažnai 
niūrių, murzinų spalvų. Net 
ir patys avalininkai nene
šioja savo gamybos batų, 
o sušilę ieško čekiškų. Ava
lynės gamintojai skundžiasi 
bloga oda, naujų kurpalių, 
naujų medžiagų trūkumu. 
Bet tas padėties netaiso”, 
rašo Vilimas.

. Vilniaus bažnyčios

Štai kas parašyta dabar 
Lietuvoje išleistame “Va
dove po Vilnių” apie kai 
kurias bažnyčias:

Šv. Mykolo bažnyčia: 
“Dabar šiame gražiame 
renesansiniame pastate vei
kia respublikinė statybos 
paroda, atidaryta 1957 m”.

Bonifratrų bažnyčioj ir 
vienuolyne “1945-56 m. bu
vo Įsikūręs Vilniaus krašto
tyros muziejus”, o dabai 
“respublikinis kolektorius”, 
kuris aprūpina knygomis ir 
bibliotekiniais reikmenimis.

Katedra. “Ji 1957 m. bu
vo atnaujinta iš lauko pu
sės. Remontojamas ir jos 
vidus. Remonto metu virš 
didžiojo altoriaus buvo su
rasta didelė dalis vertingo
jo katedros archyvo, tame 
tarpe Jogailos ir Vytauto

Atsisakė 'visiems amžiams' ?
(E) Lietuvos-Sovietų san

tykiuose suėjo ir sueina 
dar viera sukaktis: 40 me
tų nuo Lietuvos taikos su
tarties sudarymo su Sovietų 
Rusija. Sutartis pasirašyta 
Maskvoje 1920 m liepos 12 
d. Lietuvos Steigiamajame 
Seime buvo ratifikuota rug
piūčio 6 d., o Įsigaliojo tų 
pačių metų spalio 14 d., kai 
Maskvoje, Užsienio reikalų 
komisariate, buvo pasikeis
ta ratifikacijos dokumen
tais. Sutartį iš Lietuvos 
pusės pasirašė Tomas Na
ruševičius, Petras Klimas, 
Simonas Rozenbaumas, Juo
zas Vailokaitis ir Vytautas 
Račkauskas. Iš Sovietų Ru
sijos pusės pasirašė Adol
fas Joffe, Julijonas Mar- 
chlevskis ir Leonidas Obo- 
levskis.

“Gera valia visiems___ * •  . Mamžiams

Lietuvos taikos sutartis 
su “Rusijos Federacine So
cialistine Tarybų Respubli
ka” buvo gražiai surašyta. 
Jau pačioje Įžangoje Lietu
va ir Rusija pabrėžė esan
čios “tviilai pasiryžusios 
teise ir teisingumu pagrįsti 
patvarius pamatus ateities 
savitarpio santykiams, ku
rie abiem valstybėm ir jų 
gyventojams suteiktų visą 
rimties ir gero kaimynų 
sugyvenimo labą”. Visam 
pasauliui yra žinoma, kaip 
pasielgė Maskva ilgainiui 
su “teise ir teisingumu” 
Lietuvos atžvilgiu.
Dabar būdingesnis ir pats 
svarbiausias sutarties nuos
tatas buvo I straipsnis, ku
rio turinys buvo toks:

“Remdamasi Rusijos Fe
deracinės Socialistinės Ta
rybų Respublikos paskelb
tąja visų tautų teise laisvai 
apsispręsti ligi joms visiš
kai atsiskiriant nuo vals
tybės, kurios sudėtyje jos 
yra, Rusija., be. atodairų 
pripažįsta Lietuvos valsty
bės savarankiškumą ir ne
priklausomybę su visomis 
iš tokio pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėkmė
mis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi Lietu
vių tautos ir jos teritorijos 
atžvilgiu. Kad Lietuva bu
vo kuomet priklausiusi Ru
sijai, tas faktas neuždeda 
Lietuvių tautai ir jos teri
torijai jokių pareigų Rusi
jos link“.

Sovietų Rusijos atsisaky
mo nuo Lietuvos nebuvo 
galima aiškiau išreikšti, 
kaip čia parašyta. Rusija

laiku dokumentinė medžia
ga”.

“Paveikslų galerijoje ant 
sienų ir specialiai Įrengtuo
se stenduose tarp kolonų 
išdėstyta daug vertingų me
no kūrinių. Pagrindinėje, 
vidurinėje navoje ekspo
nuojami praeitų šimtme
čių Vakaių Europos dailės 
kūriniai, o šoninėse navose 
—šešioliktojo - devyniolik
tojo amžiaus Lietuvos dai
lė”.

Sv. Jurgio bažnyčia da
bar yra knygų rūmų žinioje.

Evangelikų reform a t ų 
bažnyčioj (Pylimo gatvėj) 
yra kinoteatras “Kronika”.

Sv. Jono bažnyčia paver
sta sporto hale, Misionierių 
-sandėliu, šv. Pilypo ir Jokū
bo—ligoninės sandėliai s, 
š v. Kazimiero—vyno sandė
liu.

i Lietuvos buvo atsižadėjusi 
jau ir Lietuvos Brastos 
sutartim (tarp kaizerinės 
įyokietijos ir Rusijos), bet 
tai buvo sutartis su trečią
ja valstybe, ne su pačia Lie
tuva. Čia buvo atsižadėta 

|visų teisių Į Lietuvą “vi
siems amžiams” tiesiogi
nėje sutartyje su Lietuva. 
Tačiau, Lietuva gavo greit 
Įsitikinti, kad Maskva tyko 
sugrąžinti Lietuvą ir tas 
Maskvos pasižadėjimas “vi
siems amžiams” truko tik— 
20 metų. Tokie trumpi yra 
Maskvos “amžiai”.

Sienų klausimas 
neišspręstas iki šiandien

Lietuvos taikos sutartis 
su Sovietų Rusija smulkiai 
nusakė sienas taip abiejų 
šalių. Jos tuomet negalėjo 
būti realios dėl to, kad tam 
tikrus plotus buvo užėmusi 
Lenkija, tokiu būdu {kiš
dama kyli taip Lietuvos ir 
Rusijos. Bet ir tais laikais, 
kai Sovietų Sąjunga turėjo 
realių galimumų Lietuvai 
suteikti sienas, taikos su
tartyje sužymėtas—ji to 
nedarė. Ir nedaro iki šian
dien. Dar ir dabar yra kai 
kurios taikos sutartyje su
žymėtos sritys išskirtos iš 
Lietuvos respublikos ir val
domos, pav., Gudijos.

Nuostatas, kuris buvo 
laužomas nuo pat pradžios

Ketvirtuoju straipsn i u 
buvo nustatyta, kad abi 
susitariančios šalys apsiima 
“neleisti savo teritorijoje 
kurtis ir būti vyriausybėms, 
organizacijoms arba gru
pėms, kurios statosi sau 
tikslą ginklu kovoti prieš 
antrą susitariančią šalį...” 
Bet Maskva tiek prieš su
tarties sudarymą, tiek po 
jos, per visą laiką ne tik 
leĮdo, bet ir pati organiza
vo komunistinius sambūrius 
kovai prieš Nepriklausomą 
Lietuvą, siekiant nuversti 
esamą santvarką ir Įkur
dinti komunistinę-sovietinę. 
Kasmet iš Rusijos Į Lietu
vą slapta buvo siunčiami 
Rusijoje apmokyti agentai 
priešvalstybinei pogrindžio 
veiklai. Su Lietuvos liaudi
mi jie nieko bendro netu
rėjo, kaip neturi nieko ben
dro dabartinis sovietinis 
režimas, atvežtas Į kraštą 
raudonarmiečių ša r v u o- 
čiais.

Ne be karčios ironijos 
galima pasiskaityti sutar
ties penktame straipsnyje, 
kad Rusija apsiima gerbti 
Lietuvos neutralumą.

Apgavo su 100.000 
dešimtinių mišku

Sutartyje, žinoma, buvo 
ir nuostatų apie tarpusavio 
pasikeitimą piliečiais, bu
vusiais tuomet antroje su
sitariančioje šalyje.

Visi nuostatai apie grą
žinimą Lietuvos turto taip 
pat nebuvo Įvykdyti. Lie
tuvos vyriausybėms dar il
gai teko tuo klausimu su 
Maskva derėtis ir ginčytis. 
Bibliotekos, archyvai ir tie 
ne visi buvo grąžinti, kaip 
pažadėta.

Bet akivaizd ž i a u s i ą 
skriaudą Maskva Lietuvai 
padarė su pažadėtu taikos 
sutartim mišku. XII str. 
antroje pastraipoje buvo 
nustatyta: “Artimiausiose 
prie Lietuvos sienų vietose 
ir, kiek galima, arčiau prie 
plukdomųjų upių ir gele
žinkelių duoti Lietuvos 
vyriausybei teisę kirsti miš

ko iš 100.000 dešimtinių 
ploto, nuolatos pateikiant 
per dvidešimt metų vieną 
po kito kertamuosius plo
tus...” Smulkmenas turėjo 
nustatyt mišri komisija. 
Deja, visos Lietuvos pas
tangos išgauti to miško nors 
dalį nuėjo niekais, nes 
Maskva pasiūlė tokių to
limų užkampių plotus, kad 
transportas būtų buv ę s 
brangesnis už pačią me
džiagą.

“Tai ne paprasta taikos 
sutartis, o kartu Lietuvos 
nuo Rusijos atskyrimo

aktas
Lietuvos taikos sutartis 

su Sovietų Rusija mums 
nėra vien tik istorinis pri
siminimas. Tai yra gyvas 
dabarties reikalas. Nes ši
toji sutartis Maskvos iki 
pat šiandien tebelaužoma 
visai be atodairos. Kraštą, 
kurio “visiems amžiams” 
atsižadėjo, Maskva, -jau ke
lioliką metų laiko savo o- 
kupacijoje ir jį bei jo gy
ventojus eksploatuoja ir 
naikina.

Abejonės Steigiamajame 
Seime, Rusijos kariuomenei 

tebestovint dar Lietuvos 
Rytų žemėse

Didelio entuziazmo toji 
sutartis Steigiamajame Sei
me nesukėlė, kai ji jam bu
vo pateikta ratifikuo t i. 
1920 m. rugpiūčio 6 dienos 
Seimo stenogramose užsi
liko St Seimo atstovų pa
reiškimai, kurie yra būdin
gi.

Užsienio reikalų komisi
ja, {nešdama taikos Sutartį 
Į Seimą, komisijos p-ko 
prof. Jurgučio lūpomis iš
dėstė gerąsias ir abejingą
sias sutarties puses. Buvo 
svarbu, kad vyriausybė, ku
ri laikė iki tol Lietuvą savo 
dalimi, pripažįsta Lietuvos 
nepriklausomybę ir atsisako 
visiems amžiams nuo jos 
žemių. Kartu buvo pabrėž
ta, kad toji pripažinta teisė 
nėra dovana, o “iškovota 
ne tiek gal ginklu, o patva
riu kultūros darbu ir mūsų 
žmonių susipratimu”. Kal
bant apie pripažintas me
džiagines teises, buvo pas
tebėta, kad “neatlyginta 
už skriaudas, padalytas ka
ro metu”. Įnešdamas sutar
tį Seimui ratifikuoti, Užsie
nio reikalų komisijos p-kas 
dar karčiai pastebėjo, kad 
“Rusijos kariuomenės da
lis tebestovi pripažintoje 
mums teritorijos daly”. Vis 
dėlto siūlė sutartį r a- 
tifikuoti, nes to reikalauja 
laiko uždaviniai.
“Lai Dievas jiems atleidžia, 

kaip ir mes jiems 
atleidžiam”

Steig. Seimo atst. inž.
Čarneckis, kalbė damas 

i krikšč. demokratų vardu, t. 
k. pareiškė, kad “ši sutartis 
nėra paprasta taikos sutar
tis, ji yra kartu ir Lietuvos 
nuo Rusijos atsiskyrimo 
aktas. Nors tą atsiskyrimą 
mes paskelbėme dar 1918 
m. vasario 16 dieną, bet 
šiandieną galutinai s u- 
vesdami sąskaitas, turime 
paminėti ir bendro gvveni- 
įmo patirtis. Kai pereito 
šimtmečio pabaigoje buvo 
išleistas Įstatymas, drau- 
džiąs negrus laikyti vergais, 
juos pirkti ar parduoti, tai 
tuo metu ne pavieni asmens, 
bet ištisa mūsų tauta, ir ne 
Afrikoje, bet Eurpoos vi
duryje (rusiškąją) vergiją 
kentė”. Kalbėtojas dar at
vaizdavo spaudos draudi
mą,kai už lietuvišką žodį Si
biras, kalėjimas ir mirtis

(grėsė. Bet kovose ir pastan
gose Lietuvos nepriklauso
mybės idėja Įėjo i visą tau
tos kūną. Niekas negali 
atlyginti už kūno ir dvasios 
kančias,.negi prikelsi iš ka
pų negyvėlius, pareiškė inž. 
Čarneckis, ir baigė savo 
kalbą Įspūdingais žodžiais: 
”Lai Dievas jiems (rusams) 
atleidžia taip, kaip ir mes 
jiems atleidžiam”.

Liaudininkų atstovas M. 
Sleževičius savo kalboje pa
reiškė pasipiktinimą “visais 
tais Kapsukais - Mickevi
čiais, kurie, prisidengę dar
bininkų reikalais, stengiasi 
Įsiveržti Į Lietuvą, kad vėl 
ją pavergtų”.

i

Dalis Steig. Seimo atstovų 
nuo balsavimo susilaikė
Socialdemokratų atst o- 

vas prof. inž. St. Kairys 
patarė taikos sutarties su 
Sovietų Rusija ratifikavimą 
atidėti, ją dar nuodugniai 
apsvarstyti, panagrin ė t i, 
kad antroji tą sutartį pasi
rašiusioji pusė—Rusi j a— 

i nerastų spragų nuo sutar
ties kai kurių nuostatų 
vykdymo išsisukinėti. An
tra, Rusijos kariuomenė, 
p adėjusi žygį i Lenkiją, 
“užėmė Vilnių ir iki šiol jį 
laiko savo žinioj ir trukdo 
toje srityje kurtis Lietuvos 
administracijai. Juk toji 
sritis jau pasirašyta sutar
tim Maskvos pripažinta 
Lietuvai”.

Prieš balsuojant sudalyti 
ratifikacijos aktą, Steig. 
Seimo atst. prof. Čepinskis 

j keturių socialdemokr a t ų 
vardu padarė toki pareiški
mą: “Kadangi didelė dalis 
yra okupuota rusų, kadangi 
tarptautinė teisė, nei e i- 
džiant mūsų civilinės val
džios Į okupuotas vietas, 
yra sulaužyta, kadangi pa
dėtis yra neaiški ir negali
ma numatyti, kada ji bus 
pašalinta, socialdemokratų 
dalis mano, kad taikos su
tarties ratifikavimas dabar 
nesvarstytinas ir toji social
demokratų dalis nuo balsa
vimo susilaikys”. Pareiški
mą pasirašė atstovai St. 
Kaily s, S. Digrys, K. Bie
linis ir V. Čepinskis. Kiti 
8 socialdemokratų frakcijos 
nariai balsavo kartu su ki
tų frakcijų atstovais už ra
tifikaciją.

Kelios išvados ir keli 
klausimai

Aišku, kad anuomet be- 
atsikuriančiai Lietuvai bu
vo ir svarbu ir naudinga 
sutvarkyti santykius su So

SUGRĮŽO Į LENKIJĄ

Varšuvos dailės akademijos dekanas Aleksandras Ko. 
bzdej su žmona buvo atvykę į Ameriką ir Meksiką su
sipažinti su šitų kraštų menu. Cia juos matome iš
vykstančius atgal Į Lenkiją New Yorko aerodrome.

vietų Rusija, sudarant tai
kos sutartį. Atsiskyrimo 
nuo Rusijos faktas buvo 
patvirtintas tiesiogine su
tartim. Tai turėjo reikšmės 
ir Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimui iš kitų val
stybių pusės.

Taip pat aišku, kad su
tartis buvo naudinga ir So
vietų Rusijai, nes apsaugo
jo, neutralizavo Rusijos Va
kaių šoną tokiu metu, kada 
tame šone buvo dar labai 
nenusistovėjusi pa d ėt i s, 
gresianti Maskvai visokiais 
pavojais.

Bet ir tai aišku, kad So
vietų Rusija jau iš pat pra
džių ir per visą laiką nesi
laikė sutarties nuostatų, kai 
kuriais atvejais (kaip pav. 
dėl 100.000 dešimtinių miš
ko) Lietuvą apgaudama.

Gi patsai didžiausia s 
Maskvos nusikaltimas tai
kos sutarčiai ir Lietuvai— 
kad Lietuvos teritorija, nuo 
jos atsižadėjus “visiems 
amžiams”, po 20 metų buvo 
tos pačios Maskvos okupuo
ta ir tebelaikoma okupaci
joje iki šiandien.

Klausimas: Kodėl Lie
tuvos sovietinė propaganda 
nutyli taikos sutarties Įsi
pareigojimų faktus? Kodėl 
sovietiniai istorikai apeina 
tos sutarties I-jį straipsnį 
lyg katės karštą sriubą? Ko 
verti “amžini” Maskvos pa
žadai, kai jų“amžinumas” 
trunka vos kelioliką metų? 
Ko verti iš viso Maskvos 
pažadai?

VISUR TAS PATS

(E) L Bulgarijos komu
nistinė vyriausybė maitina 
žmones statistikomis. Pa
gal statistikos duomenis, 
prekių paskirtymo planas 
išpildytas su didžiausiu 
kaupu, o tuo tarpu apie 
450 prekių negalima visa
me krašte gauti. Kai kuriose 
vietose gyventojai po kelis 
mėnesius nėra matę ryžių, 
mėsos, ir žuvų konservų, 
medaus ir tt.

DERLIUS NUĖJO 
NIEKAIS

(E) Pačių čekų komunis
tų radijo pranešimu, trečda
lis šių metų derliaus nu
ėjo niekais dėl uždelsto 
nuėmimo ir blogų derliaus 
nuėmimo priemonių.

Nesiimk to, ko negali pada. 
ryti, bet būk rūpestingas lai
kyti savo žodi. jeigu prižadėjai.

G. VVashington



Nr 35, Rugpiūčio 31, 1960

—Alou, Maiki! Ar tas 
urvaganas už pereitą sa
vaitę tavęs nenugąsdino?

—Tėvas, turbūt, norėjai 
pasakyti: uraganas?

—Tas pats, Maiki.
—Ne, tėve, aš jo nenu- 

sigandau. Pagaliau, jis mus 
ir neužkliudė. Praūžė pro 
šąli, nuėjo į jūrą ir išsieik
vojo.

—Nu, tai pasakyk, kaip 
tokia pavietrė pasidaro?

—Uraganai, tėve, pa
prastai susidaro karštoj že
mės juostoj, Karibėjų jū
roj, staigiai pasikeitus vėjo 
krypčiai. Pasidaro smarkus 
vėjo sūkurys, lyg koks oro 
verpetas, ir eina Atlanto 
pakraščiu iš pietų į šiaurę. 
Uraganą paprastai lydi 
smarkios liūtys ir vėjai nuo 
75 iki 150 mylių per va
landą, palikdami paskui sa
ve griuvėsius ir lavonus. 
Jungtinėse Valstybėse pas
kutiniais laikais oro biuras 
pradėjo vadinti uraganus 
moteriškais vardais: Au- 
drey, Janet, Hazel, Diane 
ir taip toliau.

—0 kodėl moteriškais 
vardais, Maiki? Ar tai dėl 
to, kad jos daugiausia ler
mo pridaro?

—-Ne, tėve, juos vadina 
Įvairiais vardais tam, kad 
būtų lengviau vieną nuo 
kito atskilti ir atsiminti, 
kada kuris jų siautėjo. 
Pavyzdžiui, Audrey vardo 
uraganas, kuris 1957 metais 
praūžė per Texų ir Louisia- 
nos valstybes, paliko tenai 
430 lavonų. Gi 1955 metų 
vidurvasario Dianos ura
ganas, kuris prašvilpė ryti
niu Amerikos pakaščiu, nu
sinešė 400 gyvybių. Tų pa
čių metų rudenį smogė Ja
net vardo uraganas, per 
kuri žuvo 500 žmonių.

—Nu, tai dabar aš jau 
žinosiu, kodėl moterys taip 
bijosi uraganų. Kai užpe- 
reitą savaitę radijas pra
dėjo triubyti, kad ateina 
toks štui-mas, tai mano gas- 
padinė miegojo po lova 
palindusi.

—O ar tėvas po savo lo
va nelindai?

—Ne, Maiki, po lova aš 
negaliu palysti, ba mano 
kupra neleidžia. Aš į kla- 
zetą užsidariau.

—Jeigu uraganas būna 
labai smarkus, tėve, tai nuo 
jo neapsisaugosi nei po 
lova, noi klazete. Jis gali

nunešti visą namą. Pavyz
džiui, vienas tokių siaubų 
Floridoj išvarė iš vietos 
Okičobi ežerą ir užliejo vi
są apylinkę, žuvo apie 
2,000 farmerių, visi jų gal
vijai ir pasėliai laukuose. 
ŠĮ rudeni taip pat neapsiei
sime be uraganų. Oro biu
ras yra jau ir vardus jiems 
paskyręs: Abby, Brenda, 
Cleo, Donna, Florence ir 
taip toliau. Cleo uraganas 
perėjo jau užpereitą sa
vaitę, kai tėvas klazete sė
dėjai.

—Nu, tai pasakyk, kodėl 
valdžia nepamokina žmo
nių, kaip nuo tokių nelai
mių apsisaugoti?

—Apsaugos nuo tokių 
oro siaubų nėra, tėve, ta
čiau galima iš anksto pasi
ruošti ir sumažinti uragano 
nešamus nuostolius ir var
gą. Oro biuras to dėl iš 
anksto Įspėja gyventojus*, ( 
kad povojus artinasi.

—Tai kas tada reikia 
daryti?

—Išgirdus, kad uraga
nas ateina, nereikia lysti 
po lova, tėve, bet reikia Įsi
gyti degtukų, arba kerosi- 
no lempų, nes uraganas 
dažnai nutraukia elektros 
laidus ir namai lieka be 
šviesos. Taip pat reikia pa
sidaryti ir vandens atsar
gos gėrimui ir virimui, nes 
iš ežeių / bei rezervuarų 
traukiamas miestams van
duo per uraganą dažnai 
pasidaro sudrumstas, pur
vinas, ir negreit nusistovi. 
To dėl laukiant uragano 
reikia prileisti tyro vandens 
Į puodus bei kibirus.

—Nu, dėl vandens, Mai
ki, nedidelė bėda, ba gali
ma alaus atsigerti.

—Bet ne visi gali alų 
gerti, tėve. Kitas dalykas, 
tėve, tai maistas, kuri žmo
nės paprastai laiko šaldy
tuvuose, kad nesugestų. Jei 
uraganas elektrą nutraukia, 
tai elektriniai šaldytuvai 
irgi negali veikti, ir švie
žias maistas juose suges. 
To dėl reikia apsirūpinti 
tokiais valgomais daiktais, 
kuiie negreit pagenda.

—O koks štofas nepagen- 
da?

—Nepagenda prezervuo- 
tas pienas, tėve, kuiis par
duodamas skardinėse. Ne
pagenda ir pieno milteliai. 
Nepagenda prezervuot a s 
(kenuotas) kumpis. Nepa-

Žvelgiant į Darbo dieną
Minėdami š. m. Darbo ja netikėtina aštuonių dar 

dieną Ameiikos darbininkai bo valandų diena jau buvo 
pasiekė aukse, gyvenimo , drąsiai siūloma. Per Ame- 
lygio. Šie laimėjimai buvo‘rikos Organizuotų Įmonių 
atsiekti be politinių revoliu-| Federacijos ir Darbo Unijų 
cijų, tačiau jie neatėjo be; konvencija 1884 m. (ši or

ganizacija po poros metų 
tapo Amerikos Darbo Fe
deracija) Stalių Brolybės 
delegatas pasiūlė rezoliuci
ją: “Tebūnie nutarta, kad 
aštuonių darbo valandų 
diena bus legali darbo die
na nuo 1886 m. gegužės 1 
d. Mes siūlome darbo orga
nizacijoms, kad jos savo 
įstatymus tvarkytų taip, 
kad jie būtų suderinti su šia 
rezoliucija, pradedant aukš
čiau nurodyta data”.

Aštuonių darbo valandų 
sąjūdis buvo kai kuriose 
vietose apšauktas, “neame- 
rikietišku” ir “kad jis A- 
merikos darbininką prives 
prie žemesnio atlyginimo, 
vargo ir socialinės degra
dacijos”; be to, “prasidės 
tinginiavimas, maištininka- 
vimas, laidokavimas ii- gir
tuokliavimas”.

Iš 340.000 darbininkų,

KAS ČIA PER BEŽDŽIONE?

kovų ir pasiaukojimo.
Ankstyvosiomis Ameri

kos industrializacijos die
nomis dvylikos, keturioli
kos ir net šešiolikos valan
dų darbo diena buvo labai 
dažna, o atlyginimas buvo 
palyginti labai mažas.

Tačiau jau 1830 m. pra
sidėjo judėjimas dėl trum
pesnės darbo dienos. “Visi 
žmonės turi lygią teisę,” 
buvo skaitoma Philadelphi
jos stalių rezoliucijoje, “tu
rėti pakankamai laiko savo 
asmeniškiems ir kultūri
niams reikalams. To dėl 
nutariama, kad dešimties 
valandų gero darbo diena 
yra pakankama”.

Toks konservatyvus laik
raštis, kaip Bostono “Trans- 
cript”, buvo linkęs sutikti 
su šia rezoliucija: “Tebū
na mechaniko darbo diena 
baigta, kai jis sušilęs per 
vasarą išdirbo dešimt ar Į dalyvavusių aštuonių va 
dvyliką darbo valandų ir landų sąjūdyje, daugiau 
gali sugrįžti į savo šeimą1 kaip pusė išėjo į streiką 
su pakankama energija 1886 m. gegužės 1 d. Ši 
praleisti keletą valandų su demonstracija buvo pradžia 
savo vaikais ar savo paties vėliau vykusių ilgų ir kar- 
naudai”. tais kraujingų kovų. Betgi

Kiti laikaščiai nebuvo 
tokie palankūs: “Dešimties
valandų darbo dienos pa-i žiau kaip 40 valandų per 
siūlymas suduoda smūgį savaitę, o vienas šeštadalis 
pačiai industrijai ir žmonių dirba tik 35 valandas ir 
moralei, diktuojant darbo mažiau. Trys Amerikos 
valandas.,. Nieko neveiki-Į vadovaujančios darbininkų 
mas per naudingiausias ryto unijoe jau, pranešė, kad 
ir vakaro valandas tikriau- ateityje sieks keturių dar- 
siai prives prie žlugimo”, bo dienų savaitėje arba 32 
Daugelis dabdavių taip pat darbo valandų.
priešinosi, tvirtindami, kad 
“nieko neveikimas tikriau
siai bus žalingas”.

Pinni darbininkų mėgi
nimai susijungti ir drauge 
kovoti už savo padėties pa
gerinimą buvo teismuose 
apkaltinti nelegalia konspi
racija. 1842 m. Aukščiau
siojo Massachusetts Teismo 
istorinis nutarimas galų ga
le pakeitė visą padėtį, kai 
Vyliausias Teisėjas nutarė, 
kad unijos narių susijungi
mas nėra krriminalas, ne
bent šio susijungimo objek
tas yra kriminalinio pobū
džio, o grynas organizaci
jos faktas nėra kriminalinė 
konspiracija. Toliau Mas
sachusetts Aukščiau sias 
Teismas palaikė “elosed 
shop” idėją, tai yra, kad 
savo unijai sustiprinti uni
jos nariai turi teisę reika
lauti atsisakyti dirbti drau
ge su unijai nepriklausan
čiais, kurie naudojasi uni
jos iškovotomis teisėmis, o 
nepriima unijos nario pa
reigų.

1860 m. dešimties valan
dų darbo diena buvo pa
prastas reiškinys viso s e 
Įmonėse ir greit po to nau-

pagenda ir miltai, iš kurių 
galima išsikepti ne tiktai 
duonos, bet ir blynų, tik 
i eikia turėti valgomojo alie
jaus.

—Iš kur tu, Maiki, tą ži
nai?

—O iš kur aš viską ži
nau, tėve? Aš futbolo ne
žaidžiu, bet mokinuos, visą 
laiką studijuoju, to dėl ir 
žinau.

—Olrait, Maik, mokykis
ir mokykis, gal būsi kada _ ___ t________ _______
nors Amerikos prezidentu! .*Py<ak?7. AT $2jm> tik stora. Atsarginės auto
ir nušluostvsi Chruščiovui 1 karveliai. Aloyzo Ra- h motociklų dalys vra la-
nosj. j uiaa .............. . .............. ; bai didele retenybe.

KgĮJgVtt įBb. ftOBTON

šiandien vidutinis Ameri
kos darbininkas dirba ma-
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NAUJOS KNYGOS

Perkūno eilės, 63 pusi., 
kaina $1.00 išleido Sandara 
(840 W 33 St, Chicago, 
III).

Svirplio muzikanto kelio
nės, I knyga, parašė Vyt. 
Tamulaitis, iliustravo Aldo
na Simutytė, 85 pusi., kai
na $2.50.

Tai gražiai išleista kny
ga, didelis įnašas į mūsų 
taip skurdžią vaikų litera
tūrą. Gera dovana vaikams 
visokiomis progomis.- » -l ‘

TURIME LIETUVOS 
ISTOklJA ‘

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tarnai parašyta knyga, 947 Gazeta” liepos 29 d. nr-je 
psl. kaina $12. Kainą pake- išspausdino Sovietų Rusijos 
lė leidėjai. prekybos ministerio D. Pav 

lovo straipsnį, kuris pilnai’ 
nusako šio meto visos Sov.!

--------  Sąjungos ekonominę padė-
Jei jaunas nepamėgs tį. 

knygos, jis jos neskaitys ir, per g pirmuosius šių metų 
uaugęs. Todėl tėvai tun mėnesius gyventojų pirki- 

parūpinti vaikams ko dau- mo gaiia padidėjo 9%, 
iau.lietuviškų knvgų. Pirk- paiygįnus su pereitais me- 

dami vaikams dovanas, vi- ^jg Fabrikai rin kon lei- 
suomet atsiminkite knygą ir džia broką; pav visos 
tą dovanokite. Keleivio ad- baldų gamybos penktadalis 
mnistracnoje galite gauti gu trūkumais. Kas penk
tas jaunimui tinkamas kny- tas televiziįos aparatas,
^SAKM-S. A. Giedriu... 1V^>inamaS...“R"% J’K 

knygoje yra 37 gražios paša- į02 , neveikia. Nailono ko- 
kėčios. 175 psl., kaina $2.00 jinės “Kapron”, kurios kai-
VVNJ Butkienės a- nuoja 40 rbl., po dienos, o
pasakaites vaikams. 34 psl.. , , ikaina ....................... $1.00 bartais ir po kelių valandų.

"KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mulu kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

bus išleistas prieš Naujus Mus ir pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Jau laikas ji užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
na kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Kaina 75 centai
ūkininko STNDBADO NUO- išyra. Traksta prekių pas-j Kas Kalendorių jau užsisakė, ir pamokėjo tiems jis 
TYKIAI, įflonr»u» pasakojirnniį kirstymo organizacijos, bus pasiųstas senąja kaina.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KNYGOS JAUNIMU?

jaunimui. a<h- xt. . . - ,•n<l .................... $2.00 i *ienO:!e vietovėse galima
vartys KARAT.iŠKiūosE. i.iu gauti plonų adatų, kitose—

Tai lenktynių šuo. taip papuoštas turbūt tam. kad 
daugiau dėmesio atkreiptų. Į šunų lenktynes kai ku
rie žmonės noriau lankosi kaip į arklių lenktynes.

Keliauk į Vakarus!
“Keliauk į Vakarus, jau- j keliauti i Vakaras, 

nas vyre, keliauk į Vaka-) Vakarų vilonei praėjusio 
rus”! Taip rašė žurnalistas šimtmečio viduryje pasi- 
John Soule savo vedama-: darė sunku atsispirti. Auk- 
jame straipsnyje Express so atradimas Kalifornijoje
laikraštyje 1851 m. Terre 
Haute miestelyje, Indijano-

1848 m. nuteikė daugelių 
žmonių palikti savo namus

je. Praėjus kelioms die- 1 ir keliaut i vakaras. 1850 m. 
noms, Horace Greeley, New Kalifornijoje buvo 92.000 
Yorko Tribūne įkūrėjas ir 000 gyventojų, o 1880 m.
pirmasis leidėjas perspaus- jų skaičius siekė 800.000. ! "fiestas "turi 2 4000 0 0 
dino šį garsų straipsnį, ir | Tarp 1842 m. ir 1843 m.' įv ) pusė dirba dviem pa- 
šis šūkis pasidarė vienu iš .prasidėjo “didžioji migra- mainom; devyniose mokyk- 
populiai iausių posakių. cija i Oregon kraštą,, prie ]Ose dirbama trimis pamai- 

šiaurės vakarų Pacifiko. nomį3. Sovietinė spauda 
Tūkstančiai seimų . gavo yia paminėjusi, kad kai ku- 

. . “Oregono karštį” ir šis rį0S€ mokyklose dirbama
tėvo ūkyje ai jo darbovie-,karštis dar pakilo, kai auk- ^neĮ keturiomis pamainomis, 
teje, bet, jei neturi tau pa— so ten buvo rasta 18ol m. jĮaskvos “Izvestia” rašė 
dedančios šeimos ai draugų šiandien i Tolimuosius kad pernai vietoje pažadėtų 
ir jei nėra galimybės tėvo Vakaras Įskaitoma daugiau 500.000 rašomųjų lentų, 
ūkyje, tai pasuk į didžiuo- kaip penktadalis viso kraš- buvo pagaminta tik 200.000. 
sius Vakaras . ir ten ikurk to. Turtingas mineralais ir Sovietų Sąjungoje yra ne 
savo namus ir krauk tur- miškais, su vis didėjančia tik mokyklų, bet ir būtinau- 
tos • e industrija šis kraštas vis šių mokslo priemonių stoka.

Posakis “Keliauk Į \a- dar vilioja daugeli žmonių.
karas, jaunas vyre.” turėjo Kalifornijos gyve n t o j ų 
be galo didelės itakos. Jis skaičius pakilo beveik 50% 
buvo pagaunantis ir kvie- per paskutinį dešimtmeti, 
čiantis. Be to, tolimieji Va- Nevados 76%, Arizonos

Vėliau viename straips
nyje Greeley pastebėjo, 
kad “geriausias biznis yra

karai—“Ateities Kraštas” 74% ir Naujosios Meksikos 
savo avantiūriška dvasia 
pagavo kiekvieno jauno
vyro ir moters vaizduotę 
1812 m. karo galė.

Pasisekimo galimyb ė s 
kailių prekyboje, kasyklose 
ir ūkiuose buvo didelės. 
Be to, ir įvairūs kongreso 
išleisti įstatymai skatino

KOJINĖS IŠYRA PO 
KELIŲ VALANDŲ

(E) “Ekonomičesk a j a

Poslapis penktas

MOKYKLŲ PADĖTIS 
SOVIET1JOJE

(E) Maskvos radijas 
rugp. 9 d. pranešė, kad Sov. 
Sąjunga yra numačiusi pa
didinti mokyklinių pastatų 
statybą, tikslu šioje srityje 
pasiekti Vakarus. Maskva 
pripažįsta, kad tuo metu, 
kai bilior.ai rublių buvo iš
leidžiami sputnikams, mo
kyklų statybos progiama 
jau daugeli metų stokojo 
lėšų . Mokyklinių patalpų 
stoka vertė daugelyje mo- 
kvlų įvesti 2-jų, o kai kur 
ir 3-jų pamainų mokymą, 
šitos pamainos turi neigia
mos įtakos vaikų sveikatai.

Uzbekistane, kuris turi 
virš 8 mil. gyventojų, 40% 
visų mokyklų dirbama pa
mainų sistema (praneša 
“Pravda Vostoka” balan
džio mėn. nr-je).

Uzbekistanas yra centri
nės Azijos respublika, ir 
jos gyventojų analfabetų 
skaičius panašus į kaimyni
nių Azijos kraštų. Bet ir 
vakarinėj Sov. respublikoje, 
Gudijoje, padėtis nėra žy
miai geresųp.

Neseniai Gudijos laikra
štyje skųstasi, kad dauge
lyje mokyklų dirbama net 
trimis pamainomis ir kad 
nesimato padėties pagerė
jimo. Gi pačioje Rusijoje, 
pav. Voroneže, rašo “Prav
da”, iki šiol nėra būtiniau
sių sąlygų, kad mokyklos 
galėtų normaliai veikti. Iš 
2.350 Voronežo mokyklų

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

American Council

ja
“Keleivio” adminlstraci- 

praio mielųjų Keleivio38% .Iš viso vakarinės 
valstybės išaugo beveik!prenumeratorių, kurie kei- 
38% daugiau už dvigubą > *drc*u», pranešant nau- 
tautinį vidurkį. adrc«4 nepamiršti para-

Mūsų tauta keliauja Į $vti ir *cno’°
Vakaras. Žmonėms keliau
jant į Vakaras ir politinė 4ŪSŲ ATSTOVO ANGL1- 
jėga keliauja su jais. Va- OJE NAUJAS ADRESAS
karai turės 10 vietų Kon- ----------
grėsė daugiau pagal 1960 Dabar jis vra toks: 
m. gyventojų surašymą.
Tuo tarpu Rytai ir vidurio 
Vakarai praras 11 vietų.

J. Venc kūną*,
1, Kaewell Crescent 
Orbiston, BeHshilI 

Lanarkshire, Scotland

C36 E. Broad’.vay
“KELEIVIS”

----- :------South Boston 27, Mass.
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MOTERB SKYRIUS

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys*

Kai Orą sužinojo, kad karas pasibaigė, dvi mintys 
jos galvoje lyg žaibu prašoko. Viena—Jonas, jos brolis, 
išliko gyvas; kita—ji, Ona, galės nuvažiuoti Lietuvon 
ir pamatys savo tėvus. Bet greta tų dviejų prašokusių 
minčių, trečia kažkaip nejučiomis lėtai, bet stipriai įslin
ko: ji nuvažiuos Lietuvon kaip ponia, jei norės, ji ir ka
rėtoje atvažiuos. Visi stebėsis, gal būt lenksis jai. Tai 
pačiai Onutei, kuri. nepaisant nieko, pasiryžo viena pati 
Amerikon išvažiuoti. Magdutė nediiso, o ji išvažiavo. 
Nors tėvai ir stabdė ir mama verkė. Mama žadėjo ją vi
suomet pažinti. Kad ir nuluptą. Bet ar tikrai pažins? . . 
O kad taip netikėtai, niekam nieko nesakius nuvažiuoti 
ir įeiti i tėvų namus? Ar jie pažintų? . .

Visos tos mintys gi eit dilo darbų daugybėje. Reikėjo 
dirbti krautuvėje ilgas valandas, tvarkytis namie, iškau
lyti daugiau prekių iš pi istatytojų, daugybė smulkių dar
bų darbelių atlikti. Nepaisant karo pasibaigimo, žmonės 
pirko kiek Įgalėdami. Uždirbti pinigai kišenėje niežėjo, 
o pirkimo pasiūlos buvo labai ribotos. Tik darbo rankų 
daugiau atsirado. Mat, karo pramonė staiga sustojo. 
Daugybė darbininkų liko be darbo, tačiau neatrodė, kad 
jie būtų susirūpinę. Vieni važiavo atgal į savo vietas, iš 
kui- jie buvo i miestus suplaukę, kiti apie namus dūlinė
jo, vienui- kitur galimo darbo apsižvalgydami ir šen bei 
ten pasisvečiuodami: karo sutaupos sudarė atsargas ir 
nebuvo reikalo skubiai vėl Į darbą įsikinkyti . . .

Juozas nutarė savo prekes krautuvėje pertvarkyti. 
Pasakojo Onai:

—Per karą pirkome ką galėdami ir viską galėjome 
parduoti. Dar slėpėme prekes po užkampius, kad užkar
tą visko neparduoti ir nuolatiniams geriems pirkėjams šį 
tą prilaikyti. Bet dabar reikalas galės keistis. Visko pra- • 
dės gaminti. Tad mums reikia išleisti viską, kas galėtų į 
užsigulėti. Turime peržiūrėti visas lentynas ir visus už-. 
kampius,o paskui sukelti į lentynas viską ką norime iš- • 
leisti. Ir langus reikia kitaip pertvarkyti.

—Kad to laiko. Juozeli, taip maža. Gal galėtum kai 
ką pasisamdyti sau Į pagalbą. Dabar jau darbininkų atsi
randa, gal ir prityrusi mėsininką gautum, katras tave 
galėtų užvaduoti?

—Gauti tai gal ir galėtum. Bet ar galėsi pasitikėti? 
O, kad Jonas greitai grįžtų, tai kitas reikalas. Bet kada 
jį iš kariuomenės paleis, tai mes laukti negalime. Turė
sime naktimis viską pertvarkyti ir reikia iškišti tokias 
prekes, kurių paskui gali nepirkti. Tik mes patys tokį 
pertvarkymą galime padaryti. Taigi, abu ėmė naktimis 
prekes pertvarkinėti. Pi’ma apžiūrinėjo ir tarėsi, paskui 
viską nuo kai kurių lentynų nukrovė, o vėliau ant jų ki
tas prekes dėjo, ištrauktas iš visokių užkampių. Per ko
kią savaitę aptvarkė šalutines šonines lentynas, paskui 
Juozas tvarkė langus, o Ona jam prekes padavinėjo. Dar
bas buvo lėtas, nes dirbo pagalvodami ir pasitardami, 
kai kada visą sutvarkymą keisdmi, o kai kada nervuotai 
dėl smulkmenų pasiginčydami. Dažnai dirbo iki vėlyvos 
nakties, kada Lietuvoje jau gaidžiai giedotų. Onai akys 
merkėsi ir galva svaigo. Kai kada, rodėsi, viskas taip at
griso ir nereikalinga atrodė, kad, berods, mesk viską ii 
tegul jį galas griebia 1 Tačiau nenorėjo įžeisti savo vyro. 
kuris visu įnirtimu buvo užsidegęs viską kuogreičiausiai 
pertvarkyti. Jam šita krautuvė buvo lyg gyva jo talkinin
kė, kuri jam padėjo atsistoti ant kojų. Tai krautuvei jis 
buvo dėkingas, kaip gyvam žmogui. Jis, rodėsi, lyg ran
komis ją glostytų. To dėl ir pats nurėjo viską tvarkyti, 
viską dabinti, gerinti. Kai Ona jam pagelbėdavo ir jie 
naktį vienu du užsidarę krautuvėje tvarkėsi, Juozui užei
davo didelis ramumas ir dirbo jis smarkiu užsidegimu, 
beveik nuovargio nejausdamas.

Kai pradėjo pagrindines priešakio lentynas tvarky
ti, Ona užsilipo į kopėčių viršų, o Juozas padavinėjo jai 
nuo apačios užsigulėjusias prekes, kurias norėjo labai 
matomoj vietoj sukrauti. Vietos viršuje buvo daug ir jis 
nutarė krauti dideles dėžes, kurių viduje buvo mažesni 
pokeliai. Didelė dėžė labai iš tolo matysis, o viduje įpo- 
kuoti pokeliai nesudulkės. Bekeldamas vieną dėžę į vir
šų, Juozas kaž kaip suklupo ir trenkė visą dėžę į kopėčių 
šoną. Kopėčios susvyravo, Juozas stengėsi sulaikyti, bet 
nukritusi dėžė pasimaišė po kojomis, ir jis pats griuvo į 
kopėčių šoną. Tos su trenksmu virto ir nusviedė Oną nuo 
viršaus krautuvės į virių. Ona bekrisdama suriko ir sten
gėsi sugriebti lentyną, bet jai nepavyko ir ji sužlugo ant 
žemės. Juozas prišoko prie žmonos ir rado ją be žado. 
Nebežinodama- kas daiyti, Juozas kaip pamišęs nubėgo
į kitą namą ir suriko:

TRYS GRAŽI OS LIETI VAITĖS

Vidury Jeaitne Leknickaite iš Dorcheste r io. Mass., IJetuvių Radijo Korp. meti. 
niame piknike rugpiūčio 7 d. išrinkta ‘Miss Lithuania of N. E.”, kairėj pereitų 
metų gražuolė Rita Mickevičiūtė iš Pembroke, Mass., dešinėj šių metų gražuo
lės palydovė Joan Bankiutė iš So. Bostono, Mass.

kartais rodos, kad gyveni
mas stato mums nepakelia
mus uždavinius. Daugiau
sia kaip tik nakties metu 
juodos mintys išeina iš vi
sų užkampų ii- užgula mus, 
spaudžia mūsų sielą, neduo
da ramaus miego. Bet nepa
siduokime ! Neužmirškime, 
kad po kiekvienos, nors ir 
kokios tamsios nakties, a- 
teina rytas. Jo šviesa ne tik 
atneša mums naujų jėgų, 
bet taip pat daugiausia ir 
naujų kelių iš, rodos, ne
išeinamo labirinto. Viskas 
yra ne taip baisu ir tamsu, 
kaip mes galvojame nakties 
metu;

PAVAINIKIAI 
IR PAŠALPOS

Yra tvirtinančių, kad fe
deralinės ir valstijų netekė
jusioms motinoms mokamos 
pašalpos skatina pavaini
kių skaičių didėti ir to dėl 
buvo mėginama atskirose 
valstijose išleisti įstatymą, 
kuris uždaustų pavainikių 
motinoms, negalinčioms ša

šo vaikų išlaikyti, mokėti 
pašalpas.

Tas paskatino Socialinio 
Draudimo centro vadovybę 
paskelbti duomenis, kurie 
aukščiau minėtą tvirtinimą 
sugriauna.

Šiuo metu pašalpa moka
ma kiek daugiau kaip 3 
mil. vaikų. Iš visų vaikų 
pašalpą gaunančių šeimų 
beveik pusė (45%) yra 
tokios, kurios yra peraisky- 
rusios, ir 20% tėra netekė
jusių motinų.

Apie 87% pavainikių iš
laiko jų tėvai ar giminės 
ir tik 13% naudojasi pa
šalpa. Ta pašalpa viduti
niškai nesitęsia ilgiau kaip 
pusantrų metų.

Socialinio Draudimo Įs
taiga teigia, kad šelpiamųjų 
vaikų skaičius didėja ne 
tiek dėl pavainikių skai
čiaus didėjimo, kiek dėl 
vis didėjančio šeimų iširi
mo.

Pūvanti lelija dvokia labiau 
už bet kurią kitą gėlę.

W. Shakespeare

KAI MEILĖS NELIKO

Mano meilę tu išrovei
Iš krūtinės su šaknim.
Kam, gyvenimo tikrove,
Dieną pavertei naktim?
Nematysi, negirdėsi—.
Dvelkia likus tuštuma.
Ir niūriais, klaikiais pavėsiais 
Atplasnoja vienuma.
Argi vėjas smilčių kopoj 
Karšią ugnį beSUktlFS?
Ar audra, kai širdį sopa,
Dai- gyvenimą išburs?

M. Čarneckaitė-Sims

Sunku nakties metu
V. FUNKIENĖ

Jau vėlus vakaras. Biru
tė padėjo į šoną žurnalą, 
kurį ji skaitė, užgesino' 
šviesą ir atsisuko į kitą pu
sę. Lova buvo patogi ir 
minkšta, Birutė, gerokai 
pavargusi per šitą dieną, 
jautėsi smagiai ir norėjo 
tik miego. Ji patraukė savo 
anklodę kiek aukščiau, ir 
jau buvo pradėjusi snausti, 
kai viena mintis šoko jai 
į galvą: Laiškas! O, Dieve 
mano! Ji juk neparašė šian
dien raštinėj šito svarbaus 
laiško. O kaip tik šitą laiš
ką ji žūt būt turėjo parašyti 
šiandien, nes viršininkas 
jai dar pasakė, kad tai yra 
ypatingai svarbus užsaky
mas jo firmai ir kad rytoj 
iš pat ryto tas laiškas turi 
būti išsiųstas. Su pirmu 
paštu. Kad ji jam tą laišką 
tuč tuojau iš ryto atneštų 
pasirašyti, nes šiandien jis 
nebeturįs laiko ir turįs da
bar išeit į miestą.

Aclr, kaip ji taip galėjo 
užmiršti! Tiesa, darbo šian
dien buvo ypatingai daug, 
bet vistiek, vistiek, šito laiš
ko ji jokiu būdu neturėjo 
užmiršti. Kas dabar jai da
ryti? Birutė geriausia norė
jo atsistoti ir paskubėti į 
raštinę, dabar... tuč tuo
jaus... ir parašyti tą svar
bų laišką. Bet kur tau! Nak

ties metu viskas ten užda
ryta, užrakinta. Teks lauk
ti ryto. Och, kas tik bus 
lytoj?

Nors ji ir pirma pirmųjų 
ateis į raštinę, bet vistiek 
šefas tuojaus iššauks ją. . . 
ir . . . kur laiškas?! Maža 
to, kad jai bus taip baisiai 
nemalonu, kad jai teks iš
girsti pastabų ir papeiki
mų, bet jis gali ją ir iš tar
nybos atleisti. Ar tikrai ga
li? Na kodėl gi ne? Žinoma, 
kad gali. Ji nebloga tarnau
toja, tas tiesa, bet kas iš to? 
Dabar yra taip daug visokių 
gerų, naujų jėgų. Ir jaunes
nių, gražesnių. Na, gal ne 
visos tokios sugebančios 
yra, bet ... Ach, kas daly
ti?

Birutė negali miegoti! 
Ji ieško mintyse išeities, iš, 
kaip jai rodos, tokios sun
kios padėties. Ji galvojo 
šiaip ir taip, bet nesuranda 
atsakymo. Ji blaškosi, ji 
vos neverkia, ji vis galvoja 
ir galvoja. Vis įsivaizduoja 
kas bus, jeigu ją atleis iš 
darbo, kaip ji tada gyvens? 
Kur eiti ieškoti naujos 
darbovietės? Jos nervai 
įtempti, prieš jos akis stovi 
visokios problemos ir nė 
viena neišsprend ž i a m a. 
Ach, kaip sunku!

Jau pradėjo aušti, kaip

—Balaišienė, pašauk daktarą. Greitai!
—Balaišienė jau buvo gerai įmigusi, bet kai kurie 

“burdingieriai” grojo kortomis. Šie metę kortas atėjo 
Juozui į pagalbą.

(Bu* daugiau)

Birutė galėjo užmigti aki
mirkai. Bet po labai trum
po, neramaus miego ji at
sikėlė anksčiau kaip visada 
ir nuskubėjo į raštinę. Ji 
jau neturėjo jėgų daug gal
voti, ir pasidavė likimui. !

Ir žiūrėk, tas likimas bu- ’ 
vo visai nebaisus, kaip jai 
nakties metu atrodė. Pirma, 
kai ji įėjo į savo raštinę, 
atsisėdo savo nuolatinėj 
vietoj, dingo ir jos visai 
beviltiški spėliojimai. Ji 
griebėsi savo įprasto darbo. 
Pirmiausia, žinoma, to ne
lemto laiško. Šefo dar ne
buvo, jos niekas nešaukė, 

i ji greitai, ramiai ir gerai 
'sugebėjo parašyti tą laišką, 
i Kada šefas, šiandien kiek 
: pavėluotai, pašaukė ją pas 
i save, tai ji ne tik tą laišką, 
bet ir du laitus jau spėjo 
paduoti jam parašui. Jis 
prirašė, davė jai kitų už
davinių ir jis vėl šiandien 
turėjo kaž kur skubėti.

Birutė neiškentė ir pa
klausė jį:

“Kas būtų, jeigu aš rei
kalingu laiku nebūčiau su
spėjusi parašyti šio svarbaus 
laiško?”

“Na, pasakė jis,nieko 
gero nebūtų. Gal supykčiau 
smalkiai”, pridėjo jis kiek 
šypsodamas. “Bet kodėl jūs 
klausiate? Jūs..gi parašėte 
laiku?” “Taig?* pasakė Bi- 
į-utė, “ šį syMBk tikrai spė
jau parašyti, jūs man 
tą paved ėte paskutiniausiu 
momentu. Bet aš pagalvo
jau, kad , jeigu aš būčiau 
nespėjusi, ar jūs mane dėl 
to iš tarnybos būtumėte 
atleidę?”

Šefas su dideliu nustebi
mu pažiūrėjo į Birutę.

“Na, žinote, dėl tokio 
menkniekio tuojau iš tar
nybos atleisti?! Tai prie 
ko mes tada prieisim? Ne, 
mano brangioji, jūs, matyt, 
šiandien blogai išsimiego
jusi esate, kad tokios ne
sklandžios mintys jūsų, tarp 
kitko, visai gražioje galvu
tėje.”

“Taip”, paraudusi kalbė
jo Birutė, “aš šiandien be
veik visą naktį nemiego
jau”.

“Na, matote! O dabar vėl 
prie darbo!”

Nors Birutė ir buvo neiš- 
■miegojusi, bet darbas jai 

i sekėsi šiandien. Dienos me
tu, saulei šviečiant, viskas 
atrodė kitaip. Nebuvo ne
išsprendžiamų proble m ų, 
nebuvo beviltiškių minčių, 
baimės.

Tik nakties metu mums
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ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairiu 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip IJetuva kėlėsi 
ii miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

iniais, iliustruota. 416 pusašiu, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

OIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idorr.ūs atsi
minimai, 4C4 psl., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslaniai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS T PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl. kai
na ........................................ ’ $5.00.

PASAUKTO T.IETUVTU ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasrulv. 

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

surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
lvs, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai Tekalbantiems, įrišta 
S26 pusi. kaina ........................$5.00

MAŽOJI LTETTTVA. parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutą®. J. Lingis. J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina .......................................... $5.00.

LENGVAS PŪDAS TšMOKTT ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.
MARLBOROT’GTU'S lithuanian

SELF-TAPGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėms lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 14* 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAT. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina .............................50c.

MIŠKAIS ATKTNA RUDUO. Ma
riaus Katil’škio romanas. 514 nsl.. 
kieti viršeliai Kaina........... $5.00.

NEMUNO SŪNUS. Andriaus Vaitie
kų romanas iš 103" metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3«0 
psl. Kaina................................. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va,u«- 
ko romano antroji dalis. 426 nus- 
lapiai. Kaina ............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoūmosi nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugvb.e paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

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

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 
RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
Labai daug informacijų, 96 nsl. 
Kaina .....................................  50 Cnt.

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

AR ROMOS PORTEŽTTTS YRA KRT. 
STAUS VIETIN’NKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika. 73 
psl.. didelio formato, gera ponie. 
ra. kaina..................................... $2.50

KODftL AŠ NETIKTU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .............................20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

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

ŽEMft DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................... $4.50

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

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvai ka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, m. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

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

ŽEMAITftS 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 po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina..................31.25

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

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

ATLAIDŲ PAVftSYJ. 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 Kautskį, 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 KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpoDis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina.............................. 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RCS, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.

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

SENOVftS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ........................................  $10.00

ALTORIŲ SESftLY. V. Futino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasr-ris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygą, kieti viriai, 631 puslapis. 
Kaina .................................... $6.00,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broaduray ------ I— So. Boaton, Maaa. »
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DARBO DIENOS PROGA DETROIT, MICH.

APŽVALGA

Dabar visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse rug
sėjo pirmąjį pirmadieni 
švenčia Darbo dieną. Pieš 
78 m., tai yra 1882 m., New 
Yorke pirmą kartą buvo 
tos dienos eisena, kurią 
surengė Centrinė Darbo li
nija ir Darbo Vyčiai Ta
da 20,000 linksmai nusitei
kusių, dainuojančių darbi
ninkų po mitingo Union 
aikštėje žygiavo Broaway 
gatve nešdami plakatus, 
reikalaujančius 8 darbo 
valandų darbo dienos.

Nuo to laiko rugsėjo pir
masis pirmadienis pamažu 
tapo darbininkų šventės 
diena, kurią vėliau pripaži
no visų valstijų įstatymai.

Ir gegužės 1 dieną taip 
pat prasidėjo New Yorke. 
1886 nš. gegužės 1 d. jvyko 
30,000 Amerikos Darbo Fe
deracijos narių susirinki
mas, kurio pagrindinis rei
kalavimas buvo 8 valandų 
darbo diena. Jame buvo 
priimta rezoliucija, kad ge
gužės pirmoji diena būtų 
pavadinta darbo diena.

Praėjus 3 metams Antra
sis Socialistų Internaciona
las priėmė amerikiečių at
stovo pasiūlymą gegužės 
pirmąją dieną padary t i 
tarptautine švente pasaulio 
darbininkų vieningumui de
monstruoti

Europoje ir kitur gegu
žės pirmoji prigijo ir tos 
dienos šventė ten švenčia
ma, o Amerikoje Darbo 
diena švenčiama rugsėjo 
pirmąjį pirmadienj.

Prieš 78 m. 40 valandų 
darbo savaitė buvo tik sva
jonė, o šiandien jau daug 
kur nė tiek nedirbama, ta
da unijose buvo 45,000 na
rių, o šiandien jau 18 milio
nų, uždarbiai per tą laiką 
pakilo kelis kartus, bendros 
darbo sąlygos pasikeitė ne
pažįstamai. žodžiu, dirban
čio žmogaus padėtis žymiai 
pagerėjo ir jis vis šviesiau 
gali žiūrėti Į ateiti ir sėk
mingiau dėl savo reikalų 
kovoti.

Socialdemokratų

LSS 116 kuopos narių su
sirinkimas bus šeštadieni, 
rugsėjo 10 d. 5 vai. vak. J. 
Petrulionio krautuvės “Gai
va” patalpose, kur buvo ir 
praeitą kartą (West Vemor 
Hy ir 25-tosios gatvės san
kryžoje).

Kurie esate paėmę kny
gų platinti, prašau patikrin
ti, kiek jų beatostogaudami 
esate išplatinę, {domu bus 
išgirsti pranešimus. Valdy
ba praneš apie buvusią ge
gužinę, bus ir daugiau rei
kalų aptariama.

To dėl visi nariai daly
vaukime ir atsiveskime nau
jų narių.

B. K.

VOKIETIJA

Mirė prof. V. Šilkarskis

Rugpiūčio 21 d. Bonnoj 
mirė prof. Vladimiras Šil
karskis, filosofas, klasiki
nių kalbų ir literatūros 
žinovas.

Velionis buvo gim ę s 
1884 sausio 15 d. Juodžio- 
nyse, Pabiržės valse., pro
fesoriavo Tartu, Kauno, 
Vilniaus, o paskutiniuoju 
metu Bonnos (Vokietijoj) 
unversitetuose. Yra parašęs 
daug veikalų lietuvių, len
kų, rusų ir vokiečių kal
bomis.

■ a » »JAU *. A ■»» A
AI VA4IAVU

Jau seniai komunistų lai
kraščiai rašė, kad iš Lietu
vos atvažiuoja ekskursija, 
bet ji vis nepasirodė. Paga
liau ji atvažiavo. Praeitą 
šeštadien| New Yorke ko
munistai surengė ekskursi
jos dalyviams sutikimą.

Nėra abejonės, kad atva
žiavo žmonės persijoti ir at- 
rankiotl Apie juos parašy
sime vėliau.

“DARBAS” IŠEINA

(Atkelta iš 2-o psl.)
turi. Aš rubliais ne vienam pa. 
dedu . . . Reikia, brolau, visuo
meniško nusistatymo, prie nau
jos tvarkos reikia persiauklėti 
ir humaniškai gyventi ir elgtis. 
Taip aš ir darau, ir dėl to jau
čiuosi smagus ir patenkintas, 
gerai nusiteikęs.“

“Kad man kai kurie draugai 
atvežė naudingų daiktelių, tai 
aš ne tik žodžiais atsidėkoju. 
Aš noriu atsiteisti ir daiktiškai. 
Man draugai atvažiavę paaiški
no, kad aš turjs kiek ten dolerių 
paskolinęs kultūros namo bend. 
rovei. Patarė tą paskolą paver
sti mano reikalams fonduku. 
kad iš to fonduko galėtų bet ka. 
da imti ir nupirkti ko reikalin
go ir atsiųsti man. Puiki idėja, 
graži man staigmena. Taip aš ir 
Įgaliojau draugus padaryti. Ir 
vis tai visuomeniškam labui.“

Daktaras Kaškaitis yra ar 
buvo bolševikiška cypda- 
vatkė. Čia jis gerai uždirb
davo abortais ir iš tų pini
gų nemažai yra sukišęs ko
munistams, ypač “Laisvei” 
leisti. Kai kurie komunistai 
lietuviai “Laisvę” net va
dindavo “abortais išlaiko
mas Bimbalapis.”

Dabar Kaškaičio “drau
gai” Įtaria, kad jis Lietuvo
je “juodąjį turgų varo.” J. 
Kaškaitis dėl to piktinasi ir 
sakosi gerus darbus dirbąs 
Lietuvoje todėl, kad ten ru
bliai “menki” ir žmonės tų 
pačių menkų rublių neturi. 
Taigi, jis varo labdarybę, 
o ne juodąjį turgų ir pagal 
savo išgales žmonėms pade
da. Kaip jis padeda, jis de
ja nepasako—gal .abortais, 
gal vaistais, o gal ir men
kais rubliais. Bet ir tas bol
ševikų cypdavatkė pripažį
sta, jog “socialistinėj” tvar
koje yra skurdžių ir jis nori 
jiems pagelbėti. Kodėl p. 
“V” nepaskelbia, kad dak
taras Kaškaitis yra melagis, 
o bolševikas Grybas kodėl 
jam neparūpina vaistų nuo 
melo ligos?

Dr. Kaškevičiaus-Kaškai- 
čio ir pono “V” rašinių iš 
traukos imtos is maskvinės 
“Laisvės” š. m. Nr 69 ir67.

remember- 
poly you con PBEVENT FOREST ORĖSI 

VIETINĖS ŽINIOS
Žiaurus skandalas

TAIP VISUR TURĖTŲ 
BOTI

Nipmuc aukštesniosi o s 
mokyklos vadovybė uždrau
dė mokinėms lankyti mo
kyklą apsivilkus kelnes ar 
labai aptemtas sukneles, o 
mokiniams dėvėti grubios 
medvilnės (dungarees) ir 
neįprastos spalvos kelnes. 
Kitaip tarus, mokyklos va
dovybė reikalaus, kad mo
kyklą lankytų padoriai ir 
gražiai apsirengę.

Taip turėtu būti visose 
mokyklose. Juk tikrai daug 
mdkinių iki šiol eina j mo
kyklą cirkiškai apsirengę.

GELEŽINKELIEČIAI
LAIMĖJO

Dėl pasikeitimų redakci
joj Lietuvių Darbininkų 
Draugijos leidžiamo “Dar
bo’* žurnalo šių metų antra
sis numeris pasivėlino išei
ti. Jis pasirodys apie rug
sėjo vidur|.

FILMAI BE BUČKIŲ

Maniloje (Filipinų sosti
nėj) Įvykdytas apklausinė
jimas parodė, kad 60% ap
klaustųjų pasisakė, kad 
jiems geriau patinka filmai 
be bučkių.

JUOKAI

Mūsų valstijos senato ko
misija pradėjo tyrinėti Bos
ton Metropolitan District 
Commission (tai Įstaigai 
priklauso parkai, vandente- 
kis, paplūdimiai (byčiai), 
kanalizacija (sewage) ir 
kitkas. Tyrinėjimo komisi
jos pirmininkas senatorius 
'John Powers sako, kad jo 
ir jo bendradarbių susekti 
dalykai yra žiaurus skanda
las.

Įveltas esąs ir seimelio 
narys, kuris su Distrikto 
Komisija daręs $100,000 
vertės "bizni, ko jis, kaip Įs
tatymų leidėjas, neturėjęs 
teisės daiyti. ; .

Sako, Distrikto Komisija 
lėšas žarstanti kaip pajūryj 
sėdintis vasarotojas smėli. 
Parangos net iki kelių šimtų 
tūkstančių dolerių atiduo
damos be varžytynių, vadi
nasi, už. kurio nors ran
govo pasiūlytą kainą.Mokė- 
ta net už tokius darbus, ku
riu visai nebuvo dirbama, 
arba kurie blogai buvo at
likti, ar ne visi buvę padirb
ti.

Privačių rangovų vykdo
mi darbai beveik neprižiūri

mi. Už kai kuriuos darbus 
(tvoras, krūmų sodinimą, 
plaukiojimo baseinų žiemai 
paruošimą) mokėta šešis ar 
net septynius kartus bran
giau, negu reikia. Meno 
Centro prie Charles upės 
nailoninis stogas kainavęs 
Sl,500, o už jo išardymą 
sumokėta $9,700 ir t. t.

Dr J. Laimonas, išvyko 
atostogų

Dr J. Leimonas, Vyčio 
redaktorius, išvyko 2 savai
čių atostogų, kurias praleis 
Chicagoje ir jo apylinkėje.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Rugsėjo 25 <3. 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
džiojoj salėj.

•
Spalio 30 d. Skautų Tėvu Ko

miteto banketas Lietuvių Pilie
čių Draugijos didž. salėj.

•
Lapkričio G d. Sandaros Mo

terų Klubo banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijas maž. salėje.

•
Lapkričio 13 d. So. Bostono 

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

•
Lapkričio 20 d. Lituanistikos 

nokyklos 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.

Puslapis septinta*

____ ANGER
SIGNALS

1
 Unusual blseding or 

disehargo

2
 A lump or thiekoning in

tho broast or oioe whoro

3 A sora that dooo x 
not heal '

4 Change In bowol or 
bladder habite 

Hoarseneaa or cough

Indigestion or difficulty 
in swallowing 
Changes in wart or t 
mole

t-r» i
M lt i

r

AMERICAN CANCEN SOCIETt

R. Galdikaitė farmacininkė

Teisininko Valentino ir 
Sofijos Galdikų duktė Re
gina baigė farmacijos mok
slus ir jau dirba vaistininke.

IEŠKO KAMBARIO
Noriu gauti kambarį pas lietuvius. 
Esu viena, gaunu pensijų, noriu švą_ 
rios. ramios vietos. Rašyti:
M. S., 19 Erie St., Jersey City, N. J.

Jieškoįimai

Kur širdys plačios, ten 
namas nesiauras.

J. W. Goethe

ir

Pakalbinkim draugus ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei
vi.” Kaina metams tik $4.00

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Tyrinėjimo komisija ne
trukus darys viešą apklausi
nėjimą liudininkų. Tada gal 
paaiškės daugiau visokių
dalykų, o gal viskas pasi- Jordan Hali Prudencijos Bičkie 
rodys ne taip baisu, kaip iš 
pirmo pranešimo galima 
spėti.

Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak.

nės koncertas. Rengia Pabal
tiečių Draugija.

Vižlenskaitė-KINAITIENĖ Natalija 
Lietuvoje ieško savo dėdės Stasio 
Vižlensko, Prano sūn., gimusio Pry- 
gos kaime, Simno vai. apie 1903 m. 
Kadaise gyveno New Yorke ar Broo
klyne. Jis pats ar jį žinantieji pra
šom rašyti:

Kinaitienė Natalija (35
Kaunas, Lenino G-vė Nr 1, bt. 5 
USSR — Lietuvos SSR

Mini K. Merkio laimėjimu*

j Boston Sunday Globė rug- 
į piūčio 21 ir 28 dd. minėjo 
s Kazio Merkio iš So. Bosto
no laimėjimą naujo taško 
JAV komandai, kai jis Įvei
kė ispaną Pedro Cherta, 
Barcelona, pasaulio kores- 
pondencinėse šachmatu pir
menybėse. Prieš tai Merkis 
laimėjo tašką iš Kanados ir 
pustaški iš Argentinos. Šio 
sekmadienio Globė Įsidėjo 
Merkio laimėtą partiją su 
ispanu P. Cherta.

15 mėnesių užsitęsusius 
derybos tarp geležinkelių 
bendrovių ir unijų baigėsi. 
550,000 geležinkeliečių nuo 
liepos 1 d. gauna 5 centų 
valandini priedą ir geresnes 
draudimo sąlygas. Be ko 
kita, bendrovės savo lėšo
mis apdraus visus geležin
keliečius mirties atveju 
$4,000.

Prieš sielos skausmus tėra 
dveji vaistai: viltis ir kantry
bė.

Geriausias vyras

Kartą žurnalistas paklausė 
kriminalinių romanų rašytoją 
Agathe Christie, kodėl ji ište
kėjo už Egipto senovės žymaus 
tyrinėtojo Max Mallowano.

Rašytoja atsakė šitaip:
—Kaip tik senovės tyrinėto

jas yra geriausias vyras. Juo 
jo žmona bus senesnė, tuo jis 
ją labiau domėsis.

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

VKOX. Da** kik eiklių 
Rram’rgham, Mass.

Sckniadienia.s 

nuo 8 iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47‘Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

VVORCESTER, MASS. 
Pranešimas

į Pranešame, kad siuntinių 
i| Lietuvą iš kitus krhštus 
.bendrovė COSMOS PARC- 
ELLS EXPRESS CORPO
RATION, sėkmingai vei
kianti jau du metai, persi
kėlė i naują patogesnę vietą 

174 Millbury St. 
VVorcester, Mass.
Telef. SW 8-2868

Ši bendrovė yra vieninte
lė oficialiai Įgaliota Worce- 

[ steryje ir apylinkėse, turinti 
pilnas teises siųsti dovanų 
siuntinius i Lietuvą ir visus 
S. Rusijos valdomus kraš
tus.

Patarnavimas greitas, vi
sus kviečiame pasinaudoti 
šia Įstaiga.

Cosmos Parcels Express 
Corporation

(Skelb.)
PARDUODU PRANAŠYSTES 

Kas norėtų gauti Mikaldos pranaša
vimus už rašykite:
P. Pliskevičius, 28S Emerald,St. No. 
Hamilton, Ontario, Canada

DĖMESIO VISIEMS

Pranešame Moterims ir vyrams, kas 
turi galvos odos nepagydomą ligų: 
Votis, šašus, Pleiskanas, Plauku slin
kimą, Niežėjimą, Lietuviškoj vaisti
nėj gaunami vaistai IŠGYDO 100%. 
Vyresnio amžiaus atgaunama jauny
stės plaukų spalva. Jeigu tie vais
tai neišgydytu, pinigai grąžinami at
gal. Patyrė tų vaistų gerumą, pa
tarkite giminėms, kaimynams ir 
nažistamiems.
Pagal užsakymą prisiunčiame naštų 
apdėtu mokesčiu. Vaistams siunti
mui giminėms duodame didele nro- 
laida. Tie vaistai gaunami tik LIE
TUVIŠKOJ VAISTINĖJ,
2138 V/. «9th Street. Chicago 29. III.

TRUKŽOLĖS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresni 
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 Broadwav 
South Boston 27, Mass.

ONLYYOUCAN 
MEVENT FOREST FIRKS!

GERIAUSIA DOVANA

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 
, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
27.

~~~~~ ~~~~ - - į

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje >
Jungia lietuvius bendram lietuviškam damai, au idėja į 

tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

MIELI AMERIKOS LIETUVIAI!
Lankydamiesi Montrealyje nepraleiskite progos užeiti j 

D. L. K. VYTAUTO KLUBĄ — 2161 St. Catherine St. East,
kuriame atsigaivinsite pasirinktais gėrimais, susipažirtsite 
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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deėimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus lkf 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centro Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.

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

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

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.



Puslapis aStuntaa KEIETVIB ,S0. BOSTON

L. VARPAS RENGIA 
CHORO PAGERBIMĄ

Grįžo O. Ivaškienė

Ona Ivaškienė grįžo iš 
ateitininkų stovyklos Cape 
Cod, kur ji ten stovyklavusį 
jaunimą praeitą savaitę 
mokė lietuvių tautinių šo
kių.

Važiuoja į LSS suvažiavimą

REIKALINGOS PADAVĖJOS 
(W A I T R E S S E S)

Kreiptis
HOWARD JOHNSON’S 
870 Mass. Avė., Roabury
(Kampas Southampton St.)Lituanistinė mokykla 

pradeda darbą

So. Bostono Lituanistinė . T. . D • u
Mokykla dvyliktuosius mok- I Lietuvių Socialdemo-
slo metus pradeda rugsėjo kratų Sąjungos suvažiavimą

ir Lietuvių Darbinin k ų 
Draugijos atstovų pasitari
mą, kuris bus rugsėjo 4 d. 
Paknių vasarvietėje “Tra
kai” netoli Thomps o n, 

Praeitą^ penktadienį mus Conn., iš Bostono vyksta:
V. Anesta, P. Brazaitis, O. 
Gegužienė, L. ir J. Januš- 
kiai, S. ir N. Jonuškos, M. 
Strazdienė, J. Sonda, Pr. 
Šveikauskas, K Valantie- 
nė.

Be jų, dar važiuoja M. 
ir S. Michelsonai iš Milto-

10 d. 9 vai. nio.

Pakalbinkim draugus ir Įdavė vilkui aveles ganyti.

kaimynus užsisakyti “Kelei- - ------------1---------------------
vį.” Kaina metams tik $4-00 PRANEŠIMAS

Svečias iš Pensilvanijos Globė Parcel Service,

aplankė Joseph Gillis iš 
Wilkes-Barre, Pa. Jis į Bos
toną atvyko savo giminių 
aplankyti. Buvo sustojęs 
pas Charles ir Anna Kras- 
nakevičius So. Bostone.

J. Gillis ta proga užsisakė 
Keleivio kalendorių 1961

ParttHodarra :emė
kurios vedėjas yra J. Ado- 

SdiK: iiMr' Fr*s"r- 60x14 inonu, praneša siuntėjai!^

kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
plikimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 

i 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, 
skal elių ir kt.

(Skelb.) (—)
iflj

m., nusipirko knygų. Jis.no, py Ramanauskas iš 
yra gimęs h- augęs Pensil- j Nonv’oodo, J. Andriukaitis 
vanijoje, bet labai gerai Avono, J. irJ. Vinciūnai 

iš Cambridge, V. Jackūnas 
iš Sommei’ville, P. ir A. Va
leikos iš Bedfordo.

Paskubėkite įsigyti

kalba lietuviškai.

J. Arlauskas grįžo 
iš ligoninės

Juozas Arlauskas grįžo 
iš Beth Israęl ligoninės ir 
gydosi namuose. Linkime

Bostono Lietuvių Miš
raus Choro įdainuotą ilgo 

! Juozui galų gale išvyti tą • grojimo Hi-Fi plokštelę su
nelabąją ligą už devynių j17 dainų dar galima gauti 
marių ir vėl įsijungti į vi- pas šiuos asmenis

Bostono ir apylinkės lie
tuviai yra turėję daug cho
rų, tačiau nė vienas jų ligi 
šiol neįsteigė išleisti savo 
paruoštų dainų plokšteles. 
Bet svai blausiomis to prie
žastimis yra chorų tinkamo 
paruošimo sunkumai ir sto
ka lėšų, kurių plokštelės 
išleidimui reikia gana daug. 
Abu šiuos sunkumus įveikė 
Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras, vedamas komp. J. 
Gaidelio. Jo išleistoji plok
štelė plačiai paskleidė po 
visas Lietuvių kolonijas 
Bostono lietuvių vardą.

Laikydamas choro dar
bą labai reikšmingu, o mi
nimos plokštelės išleidimą 
svarbiu Įvykiu mūsų gyve
nime, Laisvės Varpas ren
gia Bostono Lietuvių Miš
raus Choro pagerbimą, ku
ris Įvyks rugsėjo 11 d. Ro
muvos parke Brocktone. 
Tai bus paskutinis paren
gimas šiais metais gamtoje. 
Jam ruošiama speciali pro
grama. i kurią Įeis choro 
pasveikinimas ir atžymė- 
jimas, choro atliekamos
dainos, tautinių šokių gru-! 
pės pasirodymai ir kt. Šo
kius gros F. Šmito veda
mas orkestras. Taip pat 
veiks valgių ir gėrimų bu
fetas.

Žinant Bostono Lietuvių 
Mišraus Choro paslaugumą 
visoms organizacijoms ir 
kolonijoms, reikia manyti, 
kad rengiamas jo pagerbi
mas ras visuomenėje gyvą 
atgarsį. Juk neturime kito 
tokio choro, kuris dalyvau
tų visų minėjimų progra
mose, rengtų koncertus, 
lankytų švenčių proga ki
tas kolonijas! Tik muz. J. 
Gaidelio anksčiau vadovau
tas vyrų choras, o dabar 
mišrus choias sutinkamas 
visur, kur tik iškyla lietu
viškas reikalas. Tik Įsidė
mėkite: choras veikia tik 
antrus metus, o jau suspėjo 
suruošti koncertus Bostone 
ir Worcesteryje, dalyvauti 
Vasario 16-sios minėjime 
Lowellyje, išleisti plokštelę, 
juostis tautos šventės minė
jimo programai rugsėjo 10 
d. Mūsų visuomenės nuotai
koms tai labai reikšmingi 
dalbai, atliekami ne vieno 
a-'mens. bet kolektyvo, kurį 
sudaro apie 50 asmenų.

Rengiamas choro pager
bimas sudalo gerą progą 
visuomenei parodvti savo 
palankumą tam chorui ir 
jo įvertinimą. Į pagerbimą 
laukiama iš visų kolonijų.

suomeninį gyvenimą taip 
kaip anksčiau.

Prof. I. Končius vadovaus 
skautų stovyklai

Prof. Ignas Končius yra 
senas skautas, jis vadovaus 
Akademinio Skautų Sąjū
džio jubiliejinei stovyklai, 
kuri rengiama nuo rugsėjo 
4 iki 11 dienos netoli New 
Yorko.

Brightono Klubas mini 
40 m. sukaktį

Brightono Klubo narių 
susirinkimas bus rugsėjo 
22 d. 8 vai. vak., kuriame 
bus paminėta ir Klubo 40 
metų sukaktis. Po susirin- 

ikimo bus vaišės.

Jie jau Kalifornijoj

Naujas “ežeras” 
miesto vidury

Milžiniškų Prudent i a I 
draudimo bendrovės įūmų 
statyba užkliuvo dėl teisi
niu neaiškumų ir kol tas 
reikalas bus išaiškintas, sta
tyba sulaikyta.

Iki šiol jau buvo iškasta 
žemė ir išlieti pamatai po
žeminiam garažui. Tolimes
nę statybą sulaikius, nuolat 
reikėjo pumpuoti lauk van
denį. Tas darbas kasdien 
kaštavo $500. to dėl nutar
ta duobę prileisti vandens 
net 11 nėdu ervlio. Tuo

būdu dabar laikinai miesto 
vidury’ turėsime naujų 9 
s u puse akrų “ežerą**.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
390 W. Broadvvay, 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

Siuvykla ir Valykla
(Custom Tailor Shop & Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadvvay, So. Boston 

Telef. AN 8-2125 
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir 
KASDIEN 1*0 5 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių, 

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

P. Šaulys, 179 Gold St., 
So. Bostone, tel. AN 8- 
5393; A. Rudžiunienė, 15 V, 
Wendover St., Dorchester, 
tel. CO 5-9287; J. Gaidelis, 
200 H St., So. Bostone, tel. 
AN 8-8779 ii- per pažįsta
mus choro narius. Kaina 
$4.49.

Išsiunčiame paštu, jei 
gausime paliudytą (certi- 
fied) čekį arba money or- 
$4.65 sumai. Čekį rašyti ir 
užsakymą siųsti: Henry 
Gineitis vardu,84 Green- 
wood St., Dorchester 21,! 
Mass., tel. GE 6-4629.

Vaitai buvo atvykę 
į Bostoną

Dr. Otonas Vaitas iš 
Detroito ir inž. Vilimantas 
Vaitas iš Ohio valstijos bu
vo atvykę į Bostoną daly
vauti tėvo mirties metinėse 
ir paminklo ant jo kapo 
atidengime.

Teisininkas Stasys Vait
kevičius, labai veiklus vi
suomenininkas, mirė per
nai rugpiūčio 21 d.

So. Bostonas turės 
čiuožyklą

Mūsų bičiuliai Zabičiai 
ir Simonavičiai, kurie pasi
ryžo visą Ameriką apva
žiuoti, š. m. rugpiūčio 21 d. 
jau buvo pasiekę Yucaipą,
Cal., iš kur rašo, kad “kvė
puojame aukštų kalnų oru,
bet šilta, termometras iški- Didelis dalykas So. Bos- 
lęs iki 105 laipsnių”. Siun- tonui yra naujas tvenkinys

City Point, o netnikus greta 
jo, kur seniau buvo akva
riumas, bus didelė naujo
viškai įrengta čiuožykla, 
kuri suteiks džiaugsmo ne 

Praeita šeštadienį susi- tik jaunimui, bet ir seni- 
tuokė Daiva Kuodytė su mui mėgstančiam ant ledo 
Arvydu Barzduku. Jaunoji | čiuožti.
yra baigusi Bostono univer
sitete politinius mokslus, o Grįžta dr. M. Gimbutienė 
jaunasis yra architektas.

Bostoniečiai linksmins 
Detroitą

čia linkėjimų visiems savo 
pažįstamiems.

Vėl nauja lietuviška šeima

Humoristas Antanas Gu
staitis ir Daiva Mongirdaitė 
mgsėjo 10 d. dalyvauja 
Detroite rengiamo vakaro 
skautams remti programo
je.

Šachmatininkų pobūvis

Šiomis dienomis iš Eu
ropos grįžta dr. Marija 
Gimbutienė, kuri ten mok
slo reikalais buvo išvykusi 
š. m. birželio 25 d.

Bažnytinės muzikos 
koncertas

Energingas muzikas Izi
dorius Vasyliūr.as spalio 9 
d. Cambridge rengia baž
nytinės muzikos koncertą.

So. Bostono Lietuvių P.
Draugijos šachmatininkai 
sekmadienį spalio 2 d. tu
rės savo parengimą su šo- Antanas ir Eugenija Pa
kinis So. Bostono Lietimų tiuliai, gyv. So. Bostone.

Bačiuliai turi antrą sūnų

F. D-jos salėje. i sulaukė antro sūnaus.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
, patarnavimu patikimos Įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

|
Ii

t • i i • i *
i *
{Turime ^aširmkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
Įmis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
• riežtukų nuo $1.65 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. 

Keiionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

i General Parcel & Travel Co., Inei
359 W. Broadway, Sc. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Free Estimates
♦ ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

įstaiga atdara:
Kasdien 9 A.JH. 6 P. M. 
šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.

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

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 

aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- ___ a 79/1/
tadieniais ŠAUKIT O-14U4
Nauji šilto oro, garo ir karšto rendęns boileriai įtaisomi iš
pagrindų. -------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

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

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

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

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

Į Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius. ir sekmad-

ra- ■sssmr : tt
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ!

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

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

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

(STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki > vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryte iki 2 vai. pn pietų.

YEDOAS: JONAS ADOMONIS

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 "burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ J

• Draudžiame nuo polio, viso- Į 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. {
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

| Dažau ir Taisau |
> Namus iš lauko ir viduje. * 
* Lipdau popierius ir taisau* 
į viską, ką pataisyti reikia. - 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

e

E JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tei. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
( Gazo šilimą permainyti 1275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 25, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Km sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
.uviams protestantams. Pamal 
tas laiko teologas A. JURŽ 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardt 
universiteto doktorantos ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą

Nr 3&, Rugpjūčio 31, 1960
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.

View Realty Co
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, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

šaukit nuo 9 iki 7 vai. vai.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą
490 v oram ma iwau 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass. f

i
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.

i

i

TELEFONAS AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
Z VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY į

Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co. ’
-^IEWELEĖS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, { 

žiedus, papuešalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
i Hardivare Co.

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

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


