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Kongresas Ruošiasi Skirstytis 
Skubina Priimti įstatymus

Eilė Svarbių įstatymų Paskubomis Baigiama Svarstyti; 
Kongresas Nori Išsiskirstyti Rugpiūčio 16 D.; Kai 

Kurie Svarbūs įstatymai Pasiliks Nepriimti; 
Kongreso Nariai Nori Pradėti Rinkimų

Kampanijų.

Bagdado Sutartis 
Veiks Ir Toliau

Kongresas nori jau greit 
išsiskirstyti. Visi atstovų rū
mų nariai ir trečdalis sena
torių nori pradėti rinkimų' 7" _ ,
kampaniją dėl perrinkimo.1 ĘejTJtą s^jva1^ Londone 
Kaip paprastai, prieš baj..posėdžiavo Bagdado sutar- 
giant posėdžius, yra susi- valstybes, tik Irakas ne
tvenkusių įstatymų, kuriuos dalyvavo. Po pasitarimų su- 
dar iki išsiskirstymo reikia tarta, kad sutartis veiks ir 
nubalsuoti. Tokie įstatymai toliau, o Jungtines Amen- 
dabar yra vyriausybės pa-j kos Valstybę iš savo puses 
siūlytas įstatymas dėl pre-,pasižadėjo bendradarbiauti 
kybos politikos nustatymo ir tos sutarties valstybėmis 
dėl žemės ūkio produktų bendro gynimosi reikale.
kainų palaikymo. Abu tie j Laukiama, kad Irakas pa- 
įstatymai yra labai svarbūs sitrauks iš tos sutarties, bet 
kraštui ir kelia nemažai gin- į užtat Pakistanas, Turkija, 
čų. ! Iranas ir Anglija gavo pasi-

Dar nėra paaiškėję, ar at- žadėjimą iš Amerikos, kad
j i. -» mil 1 B'I.T.'ė'l •• 1 J J 1 • _  _ *  ?

PRIEŠ SUKDAMASI APIE tEMĘ

šitaip atrodo iš arti IV Explorer. kurį neseniai palei
do suktis aplink žemę iš Canaveral Cape, Fla- raketę 
bandymo stovyklos ir kuris, sako. skraidys padangėse 
net 5 actus. Jis nufotografuotas prieš paleidžiant, 
kai jis buvo dar galutinai patikrinamas.

Naujoji Irako,
Valdžia Pripažinta
Amerika jau pripažino 

naująją Irako vyriausybę, 
kuri susidarė po liepos 14 

i d. perversmo. Tą pat pada
rė ir Anglija, Turkija, Pa
kistanas, Iranas ir, žinoma, 
Sovietų bloko šalys, Egip-; 
tas ir kitos arabų valstybės. 
Jordanija skelbia, kad ir ji 
skaito Irako ir Jordanijos 
“Arabų Uniją” suardytą.

Irako naujoji vyriausybė 
dabar galės apsispręsti, ar 
ji dar priklausys prie Bag
dado sutarties ar trauksis iš 
jos.

Viršūnių Konferencija Dar 
Vis Tebėra Nesutarta

Prezidentas Eisenhower Siūlo
12 D., Panašiai Siūlo Ir Anglija; Chruščiovas, P<T

Pasimatymo Su Kinų Vadais, Gali Pareikšti 
Kitokių Nuomonę; Prancūzai Irgi Turi

Kitokių Nuomonę.

stovų rūmai suspės priimti 
darbo įstatymą, kuris senate 
praėjo milžiniška dau&ruma, 
bet atstovų rūmuose užkliu
vo. Republikonai mano iš to 
įstatymo nepriėmimo pada
ryti rinkimuose nemažą rei
kalą. Prieš įstatymą pasisa
kė darbdaviai ir jų organi
zacijos, jei demokratų ve
damas kongresas paklausys 
darbdavių protestų ir įsta
tymo nepriims, tai republi- 
konams bus progos pasity
čioti iš demokratų paklus
numo darbdaviams.

Taip pat dar nėra paaiš
kėjęs likimas įstatymo apie 
pagerinimą socialinio drau
dimo. Tuo įstatymu yra su
interesuoti milionai senelių 
pensininkų. Bet ar jis pra
eis, dar nėra paaiškėję.

ji bendradarbiaus gynimosi 
reikale. Amerika faktiškai 
įsijungė į Bagdado sutartį,
ko tos sutarties nariai jau i “Pasaulio Galas 
seniai norėjo,

Klieno Benaroves
Jau Visai Arti” Kelia Savo Kainas

AMERIKA VI$ DAR YRA 
. ATSILIKUSI

Amerikos generolas Gavin 
ir lėktuvų fabrikantas de 
Seversky sako, jog Ameri
ka yra vis dar atsilikusi nuo 
Sovietų Rusijos raketinių 
ginklų gamyboje ir jei per 
3 metus nepasirūpins pasi
vyti rusus, Amerikai gali 
tekti pasirinkti: arba ver
gauti Maskvai arba susi
laukti atominio kapo.

Tokių įspėjimų girdisi ir 
daugiau. “Sputnikai” šiek 
tiek supurtė Amerikos pasi
tikėjimą savimi, bet neišju
dino krašto gyviau veikti, 
kad atsilikimas būtų paša
lintas.

Lebanonas Išrinko 
Naują Prezidentą

Liepos 31 d. Lebanono 
parlamentas susirinko posė
džio ir išrinko naują šalies 
prezidentą. Išrinktas gene
ralinio štabo viršininkas ge
nerolas Fuad Chehab, 59 
metų. Už jį antrame balsa
vime padavė balsus 48 at
stovai, prieš 7 už kitą kan
didatą.

Gen. Chehab kandidatūra 
rado pritarimo ir magome- 
tonų tarpe dėl to, kad tas 
generolas taip “malšino” su
kilimą, jog ir sukilėliai už 
jį sutiko balsuoti.

Dabartinis prezidentas Ša- 
mun dar turi eiti eavo pa
reigas iki rugsėjo 23 d., bet 
Lehanoao opozicija reika
lauja, kad jis tuoj trauktųsi 
iš vietos.

Sukilėliai Lebanone dar 
nepadėjo ginklų ir dar karts 
nuo karto įvyksta susišau
dymai, bet laukiama, kad, 
išrinkus naują prezidentą, 
bus susitarta palengva nusi
ginkluoti • ir kraštas galės 
grįžti į normalinę padėtį. 
Tada ir Amerikos marinai 
bus iš krašto ištraukti. A-1 
merikos vyriausybė sako, I 
jie bus ištraukti, kaip tik 
teisėta šalies vyriausybė pa-j 
prašys tą padalyti. *

GLAUDUS VIENETAS

Priešaky lekiantis lėktuvas 
-tankeris ore tam tikra žar
na paduoda gazoliną ant
rajam,* ils trečiajam, o ite 
vėl ketvirtajam.

Chruščiovas Tarėsi !. Derybos dėl “viršūnių” pa- 
c.. i/—i—simatymo vis dar neišspren-Su Kinų V adais dė klausimo, kur ir kokiose

------ 77 sąlygose susirinks didžiųjų
Sovietų Rusijos diktato- valstybių vadai aptarti Vi

rius Chruščiovas pereitą duriniųjų Rytų klausimo, 
penktadienį buvo nuvykęs į Prezidentas Eisenhower per- 
Kiniją tartis su Kinijos dik- gitą savaitę pasiūlė, kad di-

Rnžntirin ir Cnmnlkn totTU Mao‘Tsetun?u- džiųjų valstybių vyriausy- 
Daznycia ir IrOmuiKŪ imadienj, po pasitarimų, bu- bių vadai susirinktų į Jung-

TaikoSl Lenkijoj^0 paskelbtas bendras rusų tinių Tautų 'saugumo tary- 
______ |ir kinų pranešimas. Rusai ir bos posėdį ir kad J.T. sau-

Varšuvos vyriausybė pra- •įcin^ ,tuoj gurno taryba pati nuspręstų,
neša, kad derybos tarp ka- f3111?1 ^dziųjų valstybių kur toks posėdis turėtų bū- 
talikų bažnyčios vadovybės konferenciją Viduriniųjų ti. Tik į Maskvą preziden- 
ir komunistinės vyriausybės 5^ agresijai išaiškinti,
prieita prie svarbių susita- Jle ^jksrlsuja. kad anglai ir 
rimų. Susitarta dėl dalijimo'amenkieciai ištrauktų savo 
našalnu atsiusto iš Ameri- kanuomenę is Lebanono ir 

Jordanijos ir priėmė eilę pa-pašalpų atsiųstų iš Ameri 
kos kataliku organizaci- w. ....
.joms. Tos pašalpos, maž- naslU reikalavim
«daug 400,000 dolerių vertės,
bus išdalintos nukentėju- 
siems nuo potvynių žmo
nėms per valdiškas pagal
bos organizacijas, bet baž 

Kelios plieno bendrovės ]nyčia turės savo atstovus 
valdiškuose komitetuose.

. Virš 200 tūkstančių Jeho
vos liudininkų sektos žmo-j pereitą savaitę pakėlė savo 
nių New Yorke išklausė sa-'išdirbinių kainas. Dar ne Į Taip pat susitarta dėl cenzū- 
vo vadų pranašavimo, kad visos plieno kompanijos pa-ros. Raštai, skiriami tiktai 

kėlė kainas, bet atrodo, kad į dvasininkams, nebus cenzu- 
greit visos jos paskelbs nau-ruojami valdžios cenzorių,

pasaulio galas jau yra visi 
škai arti ir smarkiai plojo,• Iišgirdę tą jiems malonią 
naujieną. Pagal tos sektos 
žmonių manymą, tik jie, 
kurie išpažįsta tos sektos 
mokslą, bus išganyti, o visi 
kiti eis galas žino kur. Spau
da praneša, kad daugelis tos 

' sektos žmonių gardžiai val
gė dešreles ir gėrė šaltus gė
rimus klausydami savo va
dų pranašavimą apie greitą 
pasaulio galą.

Jehovos liudininkų sekta 
per paskutinius kelius metus 
žymiai išaugo. Visą pereitą 
savaitę gal 200,000 tos sek
tos žmonių darė savo kon
venciją New Yorke ir pasi
rodė gausingiau, negu bet 
kuri kita sekta sugeba pa
sirodyti tame mieste.

Amerikos piplomatas
Pu Egipto Nasserį

Amerikos diplomatas Ro- 
bert Murphy, kuris buvo pa
siųstas į Viduriniuosius Ry
tus iškilus Lebanono ir Ira
ko neramumams, pereitą sa
vaitę lankėsi Irake, kur jis 
tarėsi su naujai iškilusia vy
riausybe, o šią savaitę jis 
lankysis Egipte ir turės pa
sikalbėjimą su Egipto dik
tatorių Nasseriu.

Lebanone Jau 15,000 Jankių

jas kainas. Plieno kainos pa- ‘ bet raštai skiriami tikin- 
keitos ne visiems išdirbi-iriesiems turės eiti per cen- 
niams, bet visgi viduriniš- zūrą, kaip ir visi kiti spaus- 
kai kainos pakeltos po $4.50 diniai. Neoficialiai susitarta, 
tonai. kad valdžia atsisakiusi kelti

Plienas yra pagrindinė ža-' bylą bažnyčios vadams už 
liava, todėl jo kainų pake- Čenstachavos vienuolyne 
limas atsilieps visokiems iš-j spausdintus kokius tai raš- 
dirbiniams. Amerikos ūkis, tus, kurie nėjo per cenzūrą, 
vos tik pradėjęs atsigauti iš
‘recesijos”, dabar ir vėl su
siduria su infliacijos pavo
jumi.

JI IŠRINKO

Dar virš dviejų tūkstančių 
Amerikos karių buvo iškelta 
Lebanone pereitos savaitės 
gale ir dabar amerikiečių 
skaičius ten siekia jau apie 
15,000. Kadangi padėtis Le
banone eina geryn,, tai gal j 
jau greitu laiku Amerikos* 
kariai iš ten bus ištraukiami.

imu.
Chruščiovas iki sioliai vie

nas vedė derybas dėl “vir
šūnių” pasimatymo. Spėja
ma, kad kinų komunistai 
tuo .buvo nepatenkinti ir 
Chruščiovas vyko su jais su
sitarti, kad “viršūnių” kon
ferenciją šaukiant neatsira
stų plyšių tarp Maskvos ir 
Peipingo.

TURKIJA GAUNA
$359,000,000 PASKOLOS

Viršgje ką tik išrinktas 
naujas Lebanono preziden
tas gen. Fuad Chehab bu
vęs kariuomenėn štabo vir
šininkas. Apačioje Lebano
no ministeris. pirmininkas 
Sami Soih, kuris laimingai 
išvengė pasikėsinimo, ku
riame 7 asmenys žuvo.

Atominė Bomba 100 
Mylių Aukštumoj

Pacifike, virš Johnson sa
los pereitą penktadienį bu
vo išsprogdinta viena ato
minė bomba gal 100 mylių 
aukštumoje. Hawajų salo
se, 750mylių atstu nuo John
son salos, žmonės aiškiai 
matė tą nepaprastą sprogdi
nimą.

Atominis sprogdinimas 
i aukštumoje buvo daromas 
pirmą kartą ir tokio bandy
mo tikslas esąs pasiruošti 
gintis nuo tolimo skridimo 
priešo raketų. Spauda pra
neša, kad atominės bombos 
nuo priešo raketų dar tik 
pradedamos bandyti ir dar 
praeis metai, kiti iki bus ga
lima apsiginti nuo priešo 
skrendančių raketų.

RADO SENIAUSIĄ
ŽMOGAUS PRABOČIŲ

Turkija susitarė su Ame
rika dėl paskolos. Turkai 
gaus iš įvairių šaltinių 359 
milionus dolerių savo ūkiui 
kelti ir savo užsienių preky
bos nuostoliams išlyginti. 
Derybos dėl paskolos buvo 
vedamos jau kuris laikas. 
Turkija yra stipriausias A- 
merikos sąjungininkas Vi
duriniuose Rytuose, bet ū- 
kišku žvilgsniu turkai dar 
nėra stipriai atsistoję ant sa
vo kojų.

PATI DAŽO

Italijoj vienoje kasykloje 
netoli Crosseto miesto atra
sti gerai išsilaikę griaučiai 
seniausio žmogaus prabo- 
čiaus, 4 pėdų aukščio būty
bės, kuri gyveno žemėje 
prieš 10 ar 12 milionų me
tų. Tai seniausias žmogaus [ 
prabočius, koks iki šiol bu-i 
vo bet kur užtiktas.

JAV pasą skyriaas virši
ninkė Frances Knight, kori 
tose pareigose yra 3 metas, 
nutarė pati išdažyti savo 
kabinetą.

tas nesutiktų važiuoti, nes 
amerikiečių atmintyje dar 
tebėra gyvas vaizdas, kaip 
Maskvoje minios ' neseniai 
buvo užpuolusios Amerikos 
ambasadą ir ją daužė bute
liais ir akmenimis. Panašų 
pasiūlymą darė ir Anglija.

Prancūzija laikom kito
kios nuomonės, bet jei rei
kės, |ai didžiųjų valstybių 
vadai posėdžiaus ir be gen. 
de Gaulle, o prancūziją ga
li atstovauti ir kas kitas.

Bet rusų sutikimas dabar 
atrodo abejotinas. Prieš ke
lias savaites rusai buvo su
tikę susitikti Jungtinių Tau
tų saugumo tarybos rėmuo
se, bet vėliau jie nuo to 
sutikimo atsimetė ir siūlė, 
kad tik didžiųjų valstybių 
vadai susitiktų. Todėl di
džiųjų vadų pasimatymas 
dar nėra tikras.

Triukšmas dėl “didžiųjų” 
pasimatymo jau kiek apsi
ramino. Jei bus toks pasi
matymas, tai niekas iš jo 
nelaukia rimto Viduriniųjų 
Rytų klausimo sprendimo. 
Greičiausiai visas pasimaty
mas bus propagandos imty
nės tarp Amerikos ir Sovie
tų Rusijos, kas neprisidės 
prie pasaulio nuraminimo.

John F. Dulles
Lanko Braziliją

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles sekmadienį iš
vyko į Braziliją, kur jis tar
sis su Brazilijos prezidentu 
Kubitschek dėl pagerinimo 
santykių tarp JAV ir Pietų 
Amerikos kraštų. Brazilijoj 
sekretorius išbus dvi dienas 
ir grįš ruošti “viršūnių pasi
matymą”.

Brazilijos prezidentas jau 
kuris laikas pasiūlė, kad 
santykiai tarp J. Amerikos 
Valstybių ir Pietų Amerikos 
kraštų būtų nuodugniai per
žiūrėti. Kalbama apie pla
tesnę Amerikos valstybių 
konferenciją, kurioje bus 
bandoma išspręsti ūkiškieji 
klausimai, kurie dabar ga
dina santykius tarp žaliavas 
gaminančių ir pramoningų 
kraštų. Laukiama, kad vals
tybės sekretorius dėl tokios 
konferencijos ir tariasi su 
Brazilijos vadais.
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Viduriniųjų Rytų programa
Perversmas Irake ir Amerikos marinai Lebanone, 

o anglų kariai Jordanijoj padarė iš Viduriniųjų Rytų 
šiuo tarpu skaudžiausią pasaulio vietą. Ta “skaudžiau
sia vieta” gali pasireikšti ir kur kitur, jei, pavyzdžiui, 
kinų komunistai sugalvotų užkariauti Formozą, arba 
jei komunistai bandytų įsigalėti Indonezijoj ir gal dar; 
kur kitur. '

Vidurinieji Rytai parodė gerą susigiedojimą tarp į 
Maskvos ir arabų nacionalistų. Perversmas Irake buvo j 
didelis smūgis Vakarams ir kaip tik dėl Irako Vakaraii 
nič nieko nedaro ir nebedarys. Amerika ir Anglija 
paskubėjo gelbėti Lebanoną ir Jordaniją, dvi šalis, 
kurios didžiosiose varžytynėse mažai reikšmės teturi 
ir, “begelbėdamas” tas šalis, leido sau iš panosės pa
grobti Iraką— ūkio ir karišku žvilgsniu svarbų kraštą. 
Maskvos ir Nasserio rėkavimai dėl Amerikos ir Angli- ■' 
jos “agresijos” nusmelkė faktą, kad Maskvos - Kairo Į 
ašis susilaukė didelio laimėjimo Viduriniuose Rytuose. 
Jei Vakarai tik taip ir toliau “priešinsis” Nasserio iri 
Maskvos užmačioms, tai visi Viduriniųjų Rytų aliejaus 
šaltiniai gali atsidurti ir atsidurs Nasserio ir Maskvos 
globoje.

Marinai Lebanone klausimo neišsprendžia. Marinų: 
pasirodymas Beirute yra tik laikinas dalykas, kuris nie-, 
ko nepakeičia Viduriniųjų Rytų padėtyje. Marinus greit i 
reikės ir ištraukti ir tada vėl viskas paliks, kaip anks-į 
Čiau buvo, tik su tuo skirtumu, kad ateityje ir iš Ira-; 
ko eis pastangos aliejaus šaltinius perimti į Maskvos j 
remiamo Nasserio rankas.

Amerikoje daug kas sako, kad Viduriniųjų Rytų 
klausimu Vakarų valstybės ir ypač Amerika neturi jo
kios aiškios programos. Tas ypač ryškiai pasirodė 1956 
metais, kada Amerika bendrai su Maskva išgelbėjo 
Nasserio kailį nuo anglų ir prancūzų, bet vėliau su 
tuo pačiu Nasseriu turėjo ir dabar turi visokių nesusi

BAGDADO SUTARTIES KONFERENCIJA

« 7
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Londone įvyko Bagdado sutarties, tarybas konferen
cija. Jai priklauso Anglija, Turkija, Iranas, Pakis
tanas ir Irakas, bet Irake įvykus perversmai, šio pa
silikimas Bagdado valstybių šeimoje kelia abejonių. 
Dėl Irako perversmo likusioms valstybėms yra didelio 
galvosūkio. Paveiksle stovi Anglijos ministeris pirm. 
G. Harold Macmilian, pirmas iš dešinės valstybės sekr. 
John Foster Dulles, kuris taipgi bnvo nuvykęs kon
ferencijos stebėti, antrasis Amerikos ambasadorius 
John Whitney.

Kada leis {Lietuvą

grįžusių ir daug kitų dalykų. ,
Rusai, nieko neįleisdami į 
Lietuvą, nori paslėpti savo 
kruvinus darbus netolimoj 
praeityj ir vis dar vykdomą
krašto rusifikaciją dabar. • „............ . . ,

Rusų norą laikyti Lietuvą Ražnvčia Lenkijoj I Kultūringi vyrai ir motery
aklai uždarą galima supras- 'protestuoja pneš tai, ka
ti. Bet pateisinti tokio bar- Tarp Gomulkos režimo spaudoje dažnai ginami 
bariškumo niekas negali. Lenkijoj ir katalikų bažny-grafomanai, teplomanai ir

Reikia pripažinti, kad pa- čios perbėgo juodas šuniu- {kitokie manai , kūne sav 
lyginus su Stalino laikhis kas. Komunistų valdžios po-. kūryba nera pašokėję au ' 
dabar susisiekimas su Lietu- licija padarė kratą čensta-(čiau mėgėjų diletantų,, 
va yra kiek laisvesnis. Atei- chavos vienuolyne, kur, pa- spaudoje sugeba ai tai pa
na laiškai, nors dažnai cen- gal bažnyčios vadų pareis- tys ar per savo biciuius 
zūra ir pavagia laiškus, ku- kimą, per 600 metų niekas , save iškelti į padanges, ir 
rie cenzoriams atrodo netin- nebuvo daręs kratos. Polici- vaidina kuiturmiu zvaigz- 
kami skaityti užsieniuose, ja ieškojo įrodymų, kad ba-jdžių vaidmenį.
Be to, galima dabar siųsti žnyčia organizuoja kokią i Netrūksta patarimų spau- 
į Lietuvą paketėlius su do- tai politinę organizaciją po: dai rašyti bešališkai,. pasi- 
vanomis, tik ir čia Rusijos priedanga pasižadėjimų bū- kviečiant žinovų, kunever- 
valdžia apiplėšia siuntėjus ti ištikimais bažnyčios na-tintų kultūrines pažibai 
taip, kaip ir šlykščiausias riais. Policija sakosi radu-taip, kaip pridera, o graio- 
kapitalistas nedrįstų to da- si spausdinių, kurie nėję per manus ir teplomanus irgi 
lyti. Muitai tokie aukšti, o valdžios cenzūrą ir proku-,vertintų pagal jų nuopelnus, 
prie jų prisideda visokių ratūra žada kelti kam tai Patanmai labai protingi, 
mokesčių, kad siuntėjai tik bylą. |Mums, salyje stovintiems,
didelio pasiaukojimo verčia- Bažnyčios vadai iš savo atrodo, kad jau dabar te- 
mi gali savo artimuosius pusės aiškina, kad policija vai pranciškonai ir jų lais- 
Lietuvoje remti. elgėsi neleistinai, darė kra- vai samdomi redaktoriai ls

u lu-v t • <■ • tą be teismo patvarkymo, kailio išsiners ir pradės gir-
Rusų politiku Lietuvoje ” bg d ,.aštų kurje ti ir tuos mūsų rašytojus, 

galima apibudinti kaip bar- Pag- kurie nesisemia įkvėpimo
banilramų del Lietuvos at- žiauriai elgėsi su vie- zakrastijoj', o marijonų
skyrimo nuo uzsemų ir kaip ir> “Draugas” pradės skirti pre-
plesik.vimę del apkrovimo .y -k . priekabi„ .mijas ir kitaip manantiems. 
! ^tu^, siunčiamų dovanų mP„spalj J ba. žodžiu, susilauksime kultu-

savaite

Žmonės dažnai teiraujasi, niekas nėra įleidžiamas, jei 
kada bus galima važiuoti į neskaityti poros parinktų 
Lietuvą? Tokių užklausimų ekskursijų, kurių dalyviai

................................................. dažnai gauna redakcijos ir sarmatijasi pasakoti savo
pratimų. Arabų nacionalistai siekia sujungti visas ara- girdime jų pasikalbėjimuo- įspūdžius iš gimtojo krašto, 
bų gimines į vieną didelę arabų valstybę. Toki arabų ge. Deja, į tokius klausimus arba bando pasakoti tą patį,

nežmoniškais muitais ir mo
kesčiais.

Jonas Artis

ba
žnyčia ir komunistinė val
džia Lenkijoj buvo koalici-

ros srityje aukso gadynės. 
Kada sulauksime tos be-

joj. Ir Gomulkos valdžia ir i šališkai kultūringos gady- 
katalikų bažnyčios vadovy-jnės, tada neabejojamai 
bė skaitė reikalinga gyventi-atsiras žmonių, kurie ir tuos 
santaikoje, nes kraštui gre-i60 kritikų perleis per beša- 

T. . , , , , . . sė pavojus iš Maskvos. Tas lišką koštūvą ir išskirs, ku-
Rai dabai nuolat Raitoja- Habar nėra sn-:rie in vra tikri kritikai, ir

Aliejaus Netruks

valdybė tęstųsi nuo Irako iki Maroko nuo Sirijos iki nėra kas atsakyti. Lietuva ką pasakoja ir Mševikų ma apie aliejaus atsakas Sėjel' to^gAe^im^1 tik'kritikomanai.
Sudano. Kaip į šitą arabų nacionalistų siekimą ziun yra aklai uždaryta, į ją me- spauda Lietuvoje. Viduriniuose Rytuose, darosf%unkesnis. Komunis-i

kas negali patekti. Uždarymas Lietuvos nuo «kos mokslininkai skelbiasi tų įtaria> kad bažjFaubu. laimi
---------------------- — „ ~ ------------ —« —tuvių gyvenančių užsieny fUu'a- , — a gaui a.iejų is stiprinasi ir ruošiasi' Arkansas balsuotojai per

ti vidaus perversmais, žmogžudystėmis ir visokiomis Lietuvą nieko neleistų ka-ir nuo visų svetimtaučių, ki-J1 p-aciai men oje uz aĮejįyje išprašyti komunis- eitą antradienį nominavo 
priemonėmis, kurios Vakarų valstybių vadams atrodo; riskais sumetimais. Bet visa taip kaip barbariškumu *ne- i a •e^1”13 r3 "men> tus iš valdžios. Gomulkos- kandidatą į gubernatoriaus
barbariškos. Bet kai Nasserio šalininkai Irake išskerdė Lietuva ir net visos Baltijos galima vadinti. Rusijos dik- 5. p10, uzt,ln^aT?a'a".Wyszinskio medaus mėnuo vietą. Milžiniška balsų dau-
ten buvusios valdžios vadus, Amerika, pečiais patrau- šalys (Latvija, Estija) negi tatūra jaučia* kad atvvku- al *au? ° Ola y ‘ baigėsi, bet prie atviros ir guma nominuotas dabarti-
kusi rengiasi pripažinti naująją Irako valdžią, kaip tą P’a ištisos kariškos stovyk- šieji atsilankyti Į Lietuvą mi g ir nose vaISUJOS€- piktos kovos vargu prieis, nis gubernatorius Orval E.
nadarė iau Turkija Pakistanas, Iranas, Maskva ir kiti los’ Jei /ūsai nieko į Lietu- lietuviai arba ir svetimtau-: Denver universiteto tyri- Maskvos pavojus tebekabo Faubus, pagarsėjęs tuo, kad 
k J ’ v$ neleidžia, tai ne dėl ka- čiai nuvykę ten pasidairyti, ‘ nėjimo institutas skelbia, ant visų lenkų galvos, kad jis priešinosi teismo spren-
kiastai. T^raplin vai- sumetimų, bet dėl to, parsiveš iš ten blogų jspū-kad jam pavyko surasti bū-jie galėtų jį užmiršti. Į dimui ir trukdė vykinti mo-

Arabų naciona - P . tJirnp i kad jie nenori niekam paro-džių ir nepadės komunis-:dą išgauti aliejų iš aliejinio Praneša, kad valdžia ir kyklų integraciją Little
stybę, kun jų akyse atroao pi .............. ų (jytį, Raįp Lietuvoje žmonės tams propagandos varyti: akmens pigiai ir praktiškai, bažnyčios vadovybė derybo- Rock miesto aukštojoj mo-
Bet Amerika buvo Izraelio knkstamocia, ji pirm j p gyvena. Komunstų spaudoje užsieniuose. Tik toks gali'Nevalytas aliejus galima iš- mis bando “nesusipratimus” kykloj.
pažino Izraelio valstybę ir padėjo jai išgyventi sun- pilna pasigyrimų, kad gyve- būti išaiškinimas, .kodėl į sunkti iš aliejinio akmens išlyginti, o katalikų tarpe' Pietiniu valsti iu baltuiu
klausias dienas. Ir dabar Amerikos pagalba ir Amenkos nitnQC i t ----- =— .n.ua? ----- --------------------------------------------------------- 1 -

Amerika?
VT___________Pi Uttlivivr nacianalistu siekimus vvkdv- Liliu J'

piliečių žydų parama palaiko Izraelį ir leidžia jam 
stiprėti ir atsigabenti vis naujų imigrantų žydų. Kaip 
suderinti arabų nacionalistų siekimus su Amerikos tei
kiama parama Izraeliui? Kai kune amerikiečiai sako 
(senatorius Flanders), kad norint taikiai sugyventi su 
arabų nacionalizmu reikia atsisakyti remti sionizmą, 
nes kitaip gaunasi nei šis, nei tas. Negalima dėtis ii 
arabų draugu ir Izraelio draugu. Ką pasirinkti?

Arabų nacionalizmas yra nauja jėga pasaulinėje 
politikoje. Ta jėga pati per save nebūtų tokia didelė, 
jei ji nebūtų radusi paramos Sovietų Rusijoj, kuri su
maniai panaudojo tą jėgą Vakarų valstybėms silpninti.

Jeigu dabar susirinks “didieji” penki ar mažiau 
jų, ką gi jie gali nutarti ar sutarti Viduriniųjų Rytų 
klausimu? Amerika, sako, sieks “stabilizuoti” Vidu
rinių Rytų padėtį, apsaugoti ten esamus kraštus nuo 
“netiesioginės agresijos”, bet Nasseris ir Maskva svar
biausiai ir dirba “netiesioginės agresijos” (perversmų) 
priemonėmis ir kodėl jie turėtų sutikti “padėtį stabili
zuoti”?

nimas Lietuvoje gerėja, kad Lietuvą niekas nėra Įleidžia- pigiau, negu dabar išgauna-sklinda žinios, kad Maskvos gvventoiu didelė dauguma
1 a 11 n-fOliai _____ __________ X  1 t __ • _____ l - -jau greitai visa Sovietiją, ir, mas. 
žinoma, Baltjos kraštai pa- j Galima suprasti bolševiku
sivys Ameriką žemės ūkio nusistatymą nieko neįleisti , Jįe?.ver 1?.°.kslin}”kai įgus.*
produktų gamyba “skaitant Į Lietuvą. Juk kas benUvyk-!kadJle ^J1 n,evaly*- , . ..

• • •'.............................. J tą aliejų įs aliejinio akmens Prancūzų konstitucijakiekvieno 
vai”

gyventojo gal-tų tenai,, dargi ir simpati- ^ a . 
bet visvien nieko ne- zuojantieji komunistams, jei!lr _ .. x „

leidža pasidanyti po kraštą, tik jie norės ir turės progos 02
nieko neleidžia savo aki- susitikti su žmonėmis ir at- '5.^'^ statinę,
mis pamatyti, kaip atrado virai su jais pasikalbėti, su-IAuo *arpu..ls.
“socialistinė” pažanga. ’

Amerikoje yra daug žmo
nių, kurie gyvena iš pensijos 
ir turi šiokių tokių sutaupų.
Normaliu laiku daugelis iš 
tų žmonių norėtų grįžti į sa
vo gimtąjį kraštą užbaigti 
savo gyvenimo dienas, kaip 
grįžta nemažai italų ir kitų

A p vz valga
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Kultūrinipkų kolektyvinis 
protestas prieš “nusmūkį” 
atrodo surašytas žmonių, 
kurie ilgisi kokios ta “glo
bos” kultūrai. Jie sako:

“Nebesant valstybės globos, 
nebeturint savų akademinių in
stitucijų ir visiems ‘lygiais’ pa
sidarius, atsiranda sąlygos ver-

mas aliejus iš žemės gelmių, spaudimas privertęs Gomul- yra priešinga mokyklų inte-
Denver mokslininkai sako, jk? Parod57ti baž"y«ai na- gracijai. Gubernatorius Fau- 

j bus tą žmonių nuotaiką iš
naudojo savo politinei kar
jerai stiprinti. Jis, vietoje 

Prancūzijos vyriausybė rėmęs federalinio teismo 
paskelbė konstitucijos pro- sprendimą, iššaukė naciona- 
jektą, kuris ateinantį mene- linę gvardiją ir pavedė jau• «• _ Jy* • v "i i j j •

jį į Amerikos

žinos tokių dalykų, hirie ^.auta? alie> 
rusiškiems okupantams at. j kamuoja nuo $3 iki §3.25 uz 
rado svarbu paslėpti nuo pa- s
šaulio akių ir ausų. O jiems Jei šita žinia pasitvirtin- 
svarbu daug kas paslėpti—i tų, tai Amerika galėtų iš 
prievartos kolektivizaciją ir,turimų aliejinio akmens at- 
valstiečių kolchozinė Imu- sargų išgauti 1,500,000,000,-
džiava, žmonių trėmimai,

,. , . . . - 1’VSW vykdytas dažnai lietu- .___ _____ ____o r__
tautybių žmonių, kurie grįžę, vių rankomis “civilis karas” kiškos atsargos yra aliejinio 
į savo kilmės kraštus gaji Lietuvoje rusams iš antro akmens (shale) kloduose, 
gauti senatvės pensijas iš karto grįžus į Lietuvą, lietu- kurie tęsiasi Colorado ir ki- 

ib Vrocfn/v. vjų vargai trėmime, iš kur tose valstijose.
dabar jau yra nemažai par- ab

KAS ČIA KALBA?

000 statinių nevalyto alie
jaus! Tokios tiesiog paša

Amerikos iždo (tik kraštuo
se už geležinės uždangos se
natvės pensijos nemoka
mos). Grįžti apsigyventi į 
Lietuvą esamose sąlygose, 
kol Lietuva rusų okupuota, 
vargu kas norėtų. Bet apsi
lankyti Lietuvoje daug kas 
nori. Daug kas sako, kad

kinti tuo, kad ta globa jiems 
kokiu tai būdu labai prie 
širdies lipo, o nusiskundi
mas dėl to, kad visi pasida- prieš mirtį dar norėtu narna-
rėme “lygūs”, prikišamai ro- tyti savo gimtąjį kraštą . . . 
do, jog turime reikalą su Bet, durys uždaros, į savolroėA<*rv«*iiii ()(• ____iaukštesnių kategorijų de- gimtinę negali nuvykti, lyg 
juotojais, kurie ir dabar jau-j tarsi gyventume karo metus, 
čiasi “lygesni” už tuos, ku-1 į Sovietų Rusiją ameri- 
rie valstybės globos neturė- kiečiai gali važiuoti įr va-

žtis nebe s&vo kūrybiniu pajė-'^ Padarai.
jo, ar buvo mažų kategori- žiuoja jų po kelis tūkstan

čius kasmet. Bet į Lietuvą
aumu. o reklama, kūrybinį im- 
potentiškumą imant dangstyti 
apeliavimu į patriotinius jaus
mus ...”

Kad žmonės išsiilgo kul
tūriniame gyvenime “vals
tybinės globos” galima aiš-

Nemažai metų praėjo, bet 
“globa” ir kategorijų nely-; ponai ir dabar norėtų dėtis įj 
gybės diktuoto aukštesnių mūsų kultūrinio gyvenimo |

protestuojančių būrį ir išėję1 
laimingus globos laikus ir su savo keistu “manifestu” į, 
nelygybės malonumus, tieji viešumą. j

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą). j

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes Į 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $8.00 9

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

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- £ 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios Į 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį £ 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00! |

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, £ 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGIRIS, 3325 So. Halsted SL, Chieago 8, IB 
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si ar spalio pradžioje bus žiūrėti, kad devyni negrų 
balsuojamas viso krašto gy- vaikai negalėtų įeiti į mo- 
ventojų. Projektas nėra kyklą, kur jie, pagal teismo 
toks nedemokratiškas, kaip sprendimą, turėjo teisę eiti. 
daugelis bijojo, bet jis kai Šitokiu žygiu politikierius 
kuriais atvejais gal ir per- daro karjerą. Kadangi žmo- 
daug sustiprina prezidento nės jį remia, tai iš to visiems 
galią. Ginčai dėl konstitu- aišku, su kokiomis kliūti- 
cijos projekto dar tik pra- mis mokyklų integracija su
sideda prancūzų spaudoje siduria pietinėse valstijose, 
ir visuomenėje. Patį pro-1
jektą dar aptaria “pataria-į Viršūnė*... 
moji taryba”, į kurią įeina jau kelinta savaitė spau- 

. atst°vai> parla-Idoje pilna spėliojimų dėl 
ir konstitucinės “viršūnių”. Ar tos

visuomenes 
mentarai ir 
teisės žinovai.

Konstitucijos projekte vy
riausybės atsakomybė prieš 
parlamentą yra išlaikyto, 
bet prezidentas gauna teisę 
kartu* su vyriausybe leisti 
dekretus, paleisti parlamen
tą ir kai kuriais atsitikimais 
vra lyg nekarūnavotas kara
lius.

Ginčai dėl konstitucijos 
projekto ir vėliau balsavi
mas parodys prancūzų tau
tos ir jos kolonijų nuotai
kas.

Skaičiau vienuolių pran
ciškonų laikraštyje “kolek
tyvų pasisakymą” 60-ies 
kultūringų vyrų — inžinie
rių, kunigų, rašytojų, pro
fesorių, muzikų ir Lt dėl 
mūsų “špaudos nuosmukio

viršūnes 
pasimatys ar ne? Jei pasi
matys, tai kokiose aplinky
bėse — Jungtinių Tautų rė
muose, ar šiaip kur nuoša
liai? Kas dalyvautu pasima
tyme? Ką tartųsi “didieji” 
susitikę?

Tokių spėliojimų pilna 
spauda. Apie viršūnių pa
simatymą buvo kalbama jau 
virš metų, bet šį kartą Chru
ščiovas sušuko gvoltos ir pa
norėjo “tuoj pat” susitikti 
su prezidentu Eisenhoweriu. 
Atrodė, kad rusams dega. 
Chruščiovo gvoltos sujau
dinti ir mūsų vadai nutarė 
pritarti susitikimui, bet tik 
J.T. rėmuose ir prisilaikant 
J. T. posėdžių taisyklių.

Bet kaip bebūtų susitikta, 
iš paties* susitikimo visvien 
niekas nieko gera nelaukia. 

1 X D.

I

n.ua
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KAS MIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKANU BASO

TAS DUONOS NKPKA1O

SLA auksinis seimas
Liepos 21-25 dienomis Či- Girėno ii- Don Varnos posto 

kagoje Sherman viešbutyje garbės sargybos įnešė vėlia- 
posėdžiavo Amerikos Lietu- vas» kurias pastačius ir pa- 
vių Susivienijimo (S.L.A.) gerbus, buvo sugiedoti Ame- 
auksinis—50-sis seimas. Tai- rikos ir Lietuvos himnai, 
gi penkias dienas pusantro Atvyko nepriklausomos 
šimto atstovų rimtai svarstė Lietuvos atstovas Juozas 
didžiausios lietuvių ūkinės Rajeckas, kuris pasakė gra- 
organizacijos reikalus. Iš žų sveikinimo žodį, jame iš- 
daug aktingai seimo dar- keldamas . Susivienijimo
buose dalyvavusių atstovų 
buvo prikišamai aišku, kad 
Susivienijimas, nors jau vei
kia nuo 1886 metų, taigi, 
72 metus, tebėra jaunos dva
sios, kupinas jėgų ir pasiry
žimo nugalėti visas kliūtis, 
tariant jo prezidento P. 
Dargio žodžiais, “kuris kas
dien žengia vis į naujas auk
štybes, vis naujus laimėji
mus”, kuriame “turime į- 
vairių pažiūrų, įvairių įsiti
kinimų, įvairiu tikybų ir 
luomų žmones”.

Seimo technikini paruoši
mą atliko Čikagos kuopos, 
tam reikalui sudariusios į- 
vairias komisijas, viso dau
giau kaip 60 asmenų. Ir tik
rai viskas buvo labai gerai 
paruošta. Nepamiršta irtas, 
kad suvažiavę atstovai po 
rimtų varginančių posėdžių 
turėtų progos ir “atsigauti”. 
Gerai nuotaikai sudaryti 
Lietuvių Auditorijoje jau 
seimo išvakarėse buvo su
rengtas atstovų susipažini
mo pokylis. Pirmadienį vi
sus atstovus pakvietė vaišių 
Chieago Savings and Loan1 
Ass. prezidentas J. Pakel,o 
trečiadienį buvo puošnus 
banketas Sheraton viešbuty. 
Taigi, atstovai turėjo ne tik 
sunkaus darbo dienų, bet ir 
“good time”.

Seimą atidarė 6-sios aps. 
pirm. dr. A. Montvidas, A-

nuopelnus ir linkėdamas 
jam ir toliau būti ne tik 
ekonominiu, bet stipriu lie-j 
tuvybės ir kovos už Lietuvos 
laisvę ramsčiu. į-
“ Dar sveikino seimą Ame- 

rikos Lietuvių Tarybos var-: 
du dr. P. Grigaitis, Lietu
vos Laisvės Komiteto vardu 
V. Sidzikauskas, LRK S 
prezidentas L. Šimutis, PLB

KVAILIOS DISCIPLINOS AUKOS

Du kareiviai iš Fort Chaitee, Ark., karo stovyklos ro
do nudegintas rankas. Jiems seržantas įsakė kristi ant 
karštos saulės Įkaitinto asfalto ir ant rankų kilnotis 
už tai, kad jie, įsakius “ramiai”, sujudėjo. Seržantas 
suimtas ir klausinėjamas.

KONSULATAS JIEŠKOmavičienė, N. Bajorienė ir 
P. Grybienė.

Sveikatos: dr. V. Tercijo- _______
nas, dr. D. Pilka ir dr. M.' Ališauskas, Vincas, Jono sūn., Vaškevičius, Leonas, Balio s., B 
Nasvytis. inžinierius. šilainių km., Kėdainių apc

Jaunuolių komisijos su- Bakaitis, Antanas, Juozo sūn., Vilimavičius, Kazimieras.
dėtis jau anksčiau buvo pa- iš Jūrės km., Višakio Rūdos p.
žymėta.

Padėkos diplomais ir auk-

Zeikutė, Maryte, gyvenusi Kau-
Briedelienė - Pucevičiutė, Kat- ne, Aleksote.
rė, Antano duktė. Žilinskas, Antanas,

siniais ženklais buvo apdo-. Celevičienė, Antosė, Augusto d., Pittshurghe. 
vanoti ne mažiau kaip 20 ir Celevičius, Mikas ir Pranas Adamaitis, Jonas
metu Susivienijime dirbę bei Prano sesuo Marė. Prano sūnūs.

'veikėjai: M. Zdanskienė iš činga, Antanas ir sesuo Neivie- Akelaitis, Viktoras.
40 kp., P. Marmokas iŠ 40 nė, Agota, Agotos Čingienės -Ambrozas, Jonas. Tamošiaus a, 

! kp.; Liepa iŠ 50 kp., K. j Dovidavičiutės vaikai.
i V enckus iš 55 kp., Laurutė- Dalidavičius, Petras, Adomo s. 
ras iš 63 kp., S. Bakanas iš 'Davidonis - Lutis, Ona, vaikai męs Amerikoje, kurj 
90 kp., A. Gustas iŠ 101 kp., Albinas, Glorija, ir Vanda Mar- veno Gaurės vai., Tauragės ap.
J. Kinkas iš 101 kp,, K.!tijiat.
Katkevičienė iš 134 kp., Z. ĮGedžius, J.
Jankauskas iŠ 135 kp., A. Gričiūnas, Petras, Aleksandro*
:Jagielienė iš 208 kp., J. Ka-įs6nus-
' sputis iš 212 kp., dr. A.' išganaitienė, Ona ir dukterys 

Pan-1 A Įvyra ir Birutė.

iš Derkintų km., Šilalės vale. •-» 
Aurila, Petras, Petro sūnus,jji-

—-— ----- ------ -------------------------------Montvidas iš 226 k p.,
r______ _ ___________ gruodžio 31 d. Susivieniji- kėsime, kad iki kito seimo, ; genis iš 294 kp., K. P. De-į Ivoškaitė, Adelė, išvykusi su
Čikagos pirm. Jasaitis, keliime buvo 12,439 narių, tai- kuris nutarta kviesti Pitts-’venis iš 301 kp., K. Genys i gimnaz. direktoriaus Juozo Mi- 
vietos lietuviai milionieriai, gi, visu 1,000 daugiau. Su- burghe, Pa., jo būtų gauta iš 301 kp., E. Jucienė iš 313Skaičiaus šeima.

Auryla, Bolesius ir Juozas. 
Balčiūnas (Balchunas), Domi
cėlė, gyveno 136 West 21 St., 
Bayonne, N. J.
Bandinienė, Barbora. 
Bardauskas. Antanas ir Juozas, 
gyveno Joliet, III., kilę iš Patar- 
kalnio km.. Stulgių parp., Skau
dvilės vals., Tauragės aps. 
Bernotas, Antanas, gyvenęs 
Pittsburghe.
Bertašius, Vladas.

Dūk-! Bielskis, Juozas.
Budininkienė - Valceriukė, Ade-

mažėjo 201 nariu ir per 19- ko daugiau. jkp., P. Grybienė iš 373 kp. Janavičiūtė, Pranė, gyvenusi
57 metus. Taigi, naujų na- Seimas turėjo daug viso-‘ir F. Motuzas iš 352 kuopos. Ka“”®. Aleksote.

Šilta žodį tarė ir Čikagos rių pritraukimo klausimas kių pasiūlvmų priimti ar; Seimas priėmė rezoliuci- Jasinavičius’ Antanas’ iš
majoras Daley, kurį E. Mi- V™ opiausias reikalas ir juo atmesti. Visus juos jis rim-Įj^- Prezidentui Eisenho- deišlŲ km- Rlmses
kužiūtė pristatė kaip labiau- nariaį.labai sielojosi, tai, nesikarščiuodamas svar- werįui, kurioje prašoma kai- što valsčiaus. j
šia užimtą žmogų, bet vis dauS apie Ji kalbėjo, viso- ste. Negi kreipsi demesį į vie-, bantis su Kremliaus valdo- Jeckeviciene - Račauskaite, Ve- lejr jos duktė Danute, J ono d.
dėlto suradusį laiko čia atei- kiM sumanymų siūlė, išrinko ną kitą karštesnį žodi, kurio vais tvirtai stovėti už sovie-!romka* Myko,° dukte’ 15 PeP®-

kaip juos pristatė pirminin
kaujantis, ir kt

būtų buvę galima ir netarti. 
Kas be ko, tokiame didelia-

Me

tų ginkluotu pajėgų ir jųl^ km’ Baisogalos vai Kėdai- 
agentų atitraukimą iš Lie-lni* ap ’ ir jos v«,ka< Ateksan- 
tuvos ir kitų pavergtų Eu-idras’ ^uozas» Vladas, Maryte ir m us is,

Cesnius (česnavičiutė), Jbae- 
phine, Juozo Cesnavičiaus dūk., 
gyveno Cleveland, Ohio.

John, gyveno 
10750 S. Michigan Avė., Chiea
go, Ul.
Inzelytė - Jucienė, Marijona, vy
ras Jucius, Jonas.
Januškevičius, Jonas, Teofiliaus 
sūn., iš. Rutuliškės kaimo. 
Jonaitis, Antenas ir Juozam^ 
kilę nuo Sedos.
Jonavičius, Zenonas, Kazio sūn., 
iš Jierubaičių km., Plungės vat, 
Telšių apskrities.
Jovaiša, Viktoras, ir Jovaišie- 
nė, Julijona.
Kacevičius, Antanas, iš Mont- 
viliškių k., Kėdainių aps. 
Kalvelis, Jonas, gyvenęs Vo
kietijoje, Augustdorf b' Det- 
mold.
Kengrienė, Felicija, gyveno 
769 Dorchester Avė., Dorchee- 
ter, Mass.
Kengris, F., gyveno 4 Wave 
St., Dorchester 25, Mass. 
Krasickas, Feliksas ir Vincas, ir 
Krasickaitė, Juzė, Andriaus 
vaikai, gyvenę Kanadoj 
Klusnhuskas. Andrius ir Vado
vas, Vinco sūnūs.
Labanauskas, Jonas ir sesuo 
Veronika, Juozo vaikai. 
Lesčiauskienė, Pranciška ir jos 
sesuo Sorienė, Gertrūda. 
Lisauskas, Kazys ir Vincas, ir 
Lisauskaitė, Vladzė, Kazio vk, 
gyvenę Kanadoje.

ti, didelį lietuvių bičiuli ir Jaunuolių komisiją (Ji buvo 
kaimyną, ir šiandien tebe- » anksčiau, bet negalėjo
gyvenantį lietuviškiausioje tinkamai veikti, nes nariai me kelias dienas posėdzia 
Čikagos dalyje Bridgeporte buvo iš įvairiausių vietų, o vusiame seime! Juk ten bu
vos keletą blokų nuo Lietu- dabar jie yra iš vienos vie- vo gyvi žmonės. Bet saiko kret. Juhn F.’ Dulles, kurioj
vos auditorijos. tos), į kurią įeina P. Dagys, niekas nepamiršo. reiškiamas pasitenkinimas, . . _

Iš Vykdomosios Tarvbos J* Maldutis’ Jaks ’ Tyns, J. Gal nevisus klausimus jam jo tvirta laikysena santy- Kupryte’ lanklusl Pasva'
nariu pranešimu paaiškėjo Kiznis’ V‘ Verbickis> E A’ pavyko išspręsti taip, kaip kiuose su Sovietu atstovais ho ..
kadU Susivienijimas veikia vižonis’ A* Valatkevičius, būtų buvę geriausia, bet tai, Į įr Lietuvos reikalu suprati-Lapusinskas’ Valerijonas^
22 Amerikos valstvbėse ir B’ Glemža ir A- Gustas), [žmoniška. Sakysim, kad ir mą įr prašoma ir toliau da- nazau8Kas’ AIIonsas “■ 
Kanadoje o legaliai*kuopos Komisijoje ~vra labai ener‘ seimų šaukimo ir Vykdomo- rytį pastangas tas tautas įš-[Lmdviko sanus- . .

j, ga P°s JO Komiteto rinkimo laikas.!silaisvinti iš komunistinio iLupeikls’ Jonas’ Domininko.s-
Dabar tai daroma kas dveji .jyngo, jMankhs, Pranas, Antano sūn.,
metais. Tai iškaštinga ir. Priėmė .eimas atskira re-iir jo s“““s Ka2y’ Pranas’ nepraktiška Buvo pasiūiy-;2oĘ prižadiKasbariny km BaUki, v.,

mas tei daryti kas 3 metai, ma ir toliau visomis išgalė-: Taurages apsknties’ 
bet jis negavo reikalingų mis remti Lietuvos iaisvini-
dviejų trečdalių balsų (uz mo pastangas, primenama 
balsavo i8, prieš ,56) ir ^pasauliui žvėriška okupaci- 
de| Skomas atmestu. . ja jr ijetuvių tautos naikini- 
. seime jokių gin- mas jr reiškiamas įsitikini-
cų ir išrinktosios Vykdom. mas, ^a(į Lietuva vėl bus 
Tarybos narių patvirtini- iaįsVa įr nepriklausoma, 
mas. O kai kas mane, kad

£eX™ s—j- d^
kadjo turtas siekia per 4hais 1«^J^ Susiviemji- 
milionu doleriu, kad jo fį. ^i Pasižymėjusių asmenų,

. todėl laukiama, kad jos dar-nanSlnls pajėgumas yra st.- bug J

O kad Susivienijimo dar-prus. Šių metų sausio 1 d 
Susivienijimas turėjo 11,413 . wk\Ui5i _ 
narių. Skaičius nemažai lie- *>?. ^,rv» nera.vlsa *?" 
tuviškai organizacijai, bet :lestf' kad J,s na“« (na"ų 
bėda, kad ji? mažėja. Prieš tun.ls k°. F3?.11’ 

menkos Legiono Dariaus ir 10 metų, tai yra 1948 m. kai jam buyo pristatyta net 
^»nnnmm»nnrmnnmsrmnz«ssnmn*’ g naujog j^opog. j, Tumavi-

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA ; į Senės Stoughton, ,Mass.;
A. Vaitkevičiaus Čikaga,AMERIKOS ĮDOMYBES . s

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 3
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra” 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywool!o žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Texas valstijos tortai;

Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 

Upė po žeme; žuvys be akiu. . .

lr daug. daug kitų įdomybių! So gražiab- paveikslais. 
Knyga jau išėjo Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

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

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sv Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio Šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminui, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
ir pinigus prašome siijsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Rroedwev So. Boeton 27, M<

III.; inž. J. N. Nasvyčio Cle
veland, Ohio; P. Grybienės 

H;St. Petersburg, Fla.; A. Va- 
! j latkienės Paterson, N. J. ir 

15 j S. Jokūbaičio Toronto, On- 
i tario, Canada.

Tai didelė dovana auksi
niam seimui ir gražus įro- 

* dymas, kad Susivienijimas 
dar turi plačių galimybių 
savo veiklą plėsti, reik tik 
[geros valios ir darbščių, pa- 
' siryžusių viską nugalėti dar- 
į bininkų.

P. Dagys, suorganizavęs 
vieną didžiausių kuopų, pri
minęs, kad šitam seimui 6 

i darbštūs organizatoriai at
vežė 6 naujas kuopas, paža
dėjo kitam seimui pristatyti 
bent 30 tokių naujų “apaš
talų”, kurie žymiai padidins 
Susivienijimo šeimą.

Tas naujas kraujas Susi-

ropos kraštų; valstybes se- Veronika.
Keiba, Kazimieras, Jono sūn. 
Kuprasevičienė, Ona.

Martinat, Vanda, vyras Valte
ris, ir motina Davidonis-Lutis, 
Ona.
Matkevičius, Viktoras. 
Mikalčius, Juozas, gimnaz. di
rektorius, su šeima, ir su jais 
išvykusi mažametė Ivoškaitė, 
Adelė.

tariamoji pralaimėjusi “opo-! .Y*.1.?1* f11**'1.**"*, Miliauskas, Matijušas.
zicija” tą klausimą kels. «vie,J1J1,nas». ^mp prez. P. Miliauskis. Mykolas ir Petras, ir 
Naująją Susivienijimo va- Da?’gls pareiškė, nebuvo ir;jų sesuo Elzbieta, Adomo vai- 
dovybę prisaikdinti ir (vesti "ebus vten b.zn.o įstaiga,^.
i uareieas teko senam Susi- ^ls nuo 8:170 lsi^unmo Murauskas, Kazimieras, 
vienijimo veikėjui St Gegu- d>enos visadas buvo lietuviš- paliukas, Jurgis, Aleksandro
žiui, kuris savo žody linkę- hos 7elkIP.s ?ent^e’ kad .ir sūn > iš Kupriu km., Obelių vai.

šiandien šio klasto lietuvių Pruselaitis, Antanas, Prano sū-jo jai laimingai vadovauti.
Kaip žinoma, dabar pre

zidentu yra P. Dargis, vice
prez. J. Maceina, sekr. dr. 
M. Vinikas, ižd. N. Gugienė, 
iždo glob. E. Mikužiutė ir S. 
Briedis, gyd. kvotėju dr. S. 
Biežis.

Sudarytos šios pastovios 
komisijos:

Kontrolės: S. Gegužis, S. 
Miehelsonas ir A. Trečiokas.

Įstatų: dr. A. Montvidas, 
J. P. Varkala ir dr. K. 
Drangelis.

Švietimo: dr. P. Grigaitis, 
S. Butvytis ir A. Kalvaitis.

Labdarybės: dr. M. Vini-
vienijimui yra būtinas ir lin- kas, K. Katkevičienė, J. Tu-

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
PMR vaistus iŠ tikrai Anerikm valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sunertu Werceeter, Mass.

Jei. Jutus reikia vaistų, kreipkitės J registruotų vaistinin- 
kų Vytautų Skrinskų, “Ideal Pharmaey” savininkų. Čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreįpkitės iš toli ir iš arti.

Mes sianiėiame vaistus VISUR. Turime 
spertalinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšte kraajo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu Hgn. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA B. S. Reg. Phm.

ir Notary Public

Čia reik priminti, kad Su-

vyriausioj politinėj tvirtovėj 
—Amerikos Lietuvių Tary
boj iš 34 narių pusė yra Su
sivienijimo narių, jo prezi
dentas ir kontrolės komisi-

nus, iš Marijampolės vals.
Pucevičius - Pocius, Jurgis, An
tano sūnus.
Rapolskis, Vincas.
Raulinaitytė, Alė, iš Veiverių, 

jos pirmininkas yra Alto vi- Rinka, Charles VVilliam, gimęs
cepirmininkai, Alto sekreto- J Haverhili, Mass., išvyko iš Lie- Maikauskas, Antanas, Kazio ir 
rius yra Susivienijimo švie- į tuvos 1940 m. rugpjūtyje. Anelės sūnus, iš Kauno, 
timo komisijos narys, Alto šarapnickas, Jurgis. Malinovič, Petronėlė, gyvenusi
iždininkas yra Susivieniji- §atas, Kazimieras, Antano sūn. Stoneham, Mass. 
mo švietimo komisijos na- šiaulinskis, Nikodemas, Stanis-
rys ir t.L jlovo ir Petronėlės sūn.

Bostone neseniai įvykusio ’dirvinskas, Juozas ir Nikode-
Amerikos Lietuvių Kongre- mas.

Matulevičiūtė - Sullivan, Hden, 
Edmundo duktė.
Uleckas, Petras, iš 
km., Seirijų valsčiaus.

so proga Susivienijimas lai
svinimo reikalams paaukojo 
$500, aukoja jis ir įvairiems

Sprainaitis, Antanas ir Pranas, Valickas, Pranas.
Jurgio sūnūs, iš Gelgaudiškio v. 
Staleronka, Antanas ir Bronius,

kitiems lietuvių kultūri- Jurgio sūnūs, iš Pla vėjų km., 
niams reikalams. ^Salako vai., Zarasų aps.

Seimui pirmininkavo Vyk-, Stankevičius, Mykolas Petras, 
domosios Tarybos prez. P. turi dukterį Emilijų.
Dargis, o sekretoriavo P. švilpa, Antanas.
Dagys, J. Vaitkūnas ir V. Tirilia, Kostantas, iš Vasiulių 
Količienė. j km., Daugėliškio vai., švenčio-

Penktadienį, seimą bai- niŲ aps*
giant, paskutinis žodis bu-• Tr^kevičiutė’ Zuzana. Pas- 
vo duotas Seimo rengimo vaWo*
komiteto ir Šeštosios apskr. Va,avR’ius’ Domininkas ir Juo- 
pirm. senam Susivienijimo ^apas, gimę Mason City, m. 
veikėjui dr. A. Montvidui, Valius, Dovas ir Mikas, 
kuris dėkojo visiems seime ‘ -----------------------------------

¥.etuv?s jokių ilgesnių ar trumpesnių 
himnu buvo baigtas sis auk- .maldų, kad iš kunigų tik 
smis seimas. į vieną teteko jame matyti.

Baigdamas šias trumpas Tai buvo lietuvių tautinės
•pastabas apie seimą noriu i bažnyčios kunigas, 
'pažymėti, kad jis apsiėjo bei J. V.

Vingilas, Boleslovas.
Visbarienė, Pranė, Andriaaa Ir 
Marijos Klimavičių duktė. 
Vitkauskienė - Jarulaitytė, Ma
rija, Juozo duktė.
Zurlys, Zigmas, Juliaus sūn.

Ieškomieji arba apie juos M- 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti šiuo adresu:
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 62 ad Storai 
New York 24, R. Y.

KAD ĮRANKIAI
nerodytu

Sodo įrankius, 
tojus, reik tuoj
lyti ir ištepti alyva, 
šyta su mediniu 
keturios dalys alyvog Ir 
na dalis alkoholio.
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Iš Pavergtos Lietuvos
KOLCHOZINĖ REFORMA LIETUVOJ

apie
gryna apgaulė.
(lojimo politiko*. Kaip atrodo kainų lentelė. Tik grybų 
ir laukinių uogų tvarkymas išimtas ii Maskvos kempe* 
tencijo*.

r ityčia kolchozus ir kolchozi- 
Įtrinkus visą laiką laiko prie
spaudoje. O naujausias nu
tarimas patvirtina. kad toji 
eksploatacijos politika bus 
tęsiama ir ateityje.
Pristatymų planai turės 
būti “visiikai užtikrin
tai” įvykdyti

Maskva per du mėnesius 
nustatysianti, kiek atskiros 
respublikos turės valstybei 
pristatyti pruosų 1956-1969

(Elta) Apie naująją kol-nkultūrų; aliejinių kultūrų, jų metų laikotarpyje. O jauat- 
kozų reformą Lietuvoje ir Intarpe saulėgrąžų ir ricino gkiros respublikos nustatys, 
kitose Sovietų Sąjungos res- {žolės sėklų, eterinių alieji- kurie rajonai ir kiek nuo 
publikose jau buvo suglaus-f Įnių ir vaistingųjų kultūrų, hektaro turės pristatyti. At- 

aguonų tabako, machorkos, akirų respublikų ministerių 
jiūšinių arbatlapių, apynių, taryboms duodama teisė ne-

VASARA NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ

Nepriklausomoj Lietuvoj žemės akis kilo dideliais šuoliais. 
Ūkininkai grūdų ūkį keitė į gyvulių ir vis daugiau grūdų 
sunaudojo gyvuliams šerti, nes toks ūkininkavimo būdus 
buvo pelningesnis. Komunistai žemės ūkį susmugdė, jis ir 
šiandiea dar nepasiekė prieškarinio lygio.

mokratinį Lietuvos žmogų tarpe, bet ir mūsų garbin-
ir net niekingus žudymo gos kariuomenės vardą kai 
veiksmus yra jau Lietuvo* j kurie buvusieji karininkai 

bando pajungti savo asme-

tai pranešta Žinios apie tą 
reformą ėjo per viso pasau-
lio spaudą, dažniausiai pa- ^šilkaverpio kokonų, mėsos, nustatyti prievolių tiems ra- 
brėžiant, kad “panaikinami pieno, kiaušinių, vilnos, kai- jonams ir kolūkiams, kur 
kolchozų privalomieji pri- .lių, odos ir kailių žaliavos, atskirų rūšių žemės ūkio j 
statymai valstybei” ir kad-,.karakulio ir erėnų. gaminių produkciją yra ne-i
kolchozai, girdi, dabar jau j Kitų žemės ūkio produktų naudinga “tačiau taip, kad• 
galėsią savo gaminius “lais-lir žaliavų, neišvardintų šia- hutų visiškai užtikrintai į-' 
vai pardavinėti”. Tuo tarpu me punkte, paruošų planus vykdyta* šių produktų nu-! 
naujoji reforma nieko pana- j nustato sąjunginių respubli- statyta* paruošų planas vi-Į

Lietuviu kongreso paraštėje

Aiškus ir trumpas atsaky- nų apgynimo reikalams, 
mas yra pirmam klausimui: Taip, sakysim, gruodžio 17 
Neteisybė, kad lietuvių perversmininkų tarpe buvo 
spaudoje niekinama Lietu- tik labai mažas skaičius ka
vos praeitis! Visuose lietu- rininkų, bet kai tie karinin- 
viskuose laikraščiuose aiš-'kai pavadinami tikraisiais 
kiai ryški meilė Lietuvai ir vardais, jie šaukia taip pat, 
jos žmonėms! Lietuvos pra- kad.niekinama Lietuvos ka- 
eitis visur minima kaip gar- nuomonė! Mintis labai aiš- 
binga praeitis, davusi mums ki: nesmerkite keliolikos 
istoriją ir pripažintą vietą priesaiką sulaužiusiųjų kari- 
pasairiyje, kaip daugiatautę ninku, nes, jų niekingus 
valstybę, kurioje buvo tole- įveikimus pasmerkdami, nie- 
ruojama visų tautybių ir ti-kinate Lietuvos kariuome- 
kybų žmonės! Tai pasauli- nę!
nio mąsto pripažinimas ir! Ar gali kas nors išgalvoti 
už tai garbė Lietuvos seno--didesnę demogogiją? Tik- 
vei, o mums garbė būti jos Iriausiai kad ne! 
vaikais! • | Labai panaši mintis ryški

Antrasis klausimas kur ir SL Raštikio atsiminimuo-

ALEKSAS ŠEMETA

šaus nenumato.

Tikra sovietinės propagan 
dos apgaule

!kų ministerių taiybos ir po M respublikos, krašto ir 
to praneša apie šiuos planus srities mastu”. Kitaip ta-
Maskvai. riant, Maskvos nustatytai Jautrus klausimas ir vi- skaičiais ir dvasia partiza

H kas į Lietuvos laisvę. Jie, 
• vilniečiai, tada vyravo savo

To paties 4-tojo punkto bendra norma turi būti iš- suomet paliekąs tam tikras nų būriuose, kurie sukovojo 
Dalis pasaulio spaudos čia nuostatais nustatomi ne tik pildyta, nors atskiruose ra-i “nuosėdas”, tai tariamasis daug didvyriškų kovų, nors, 

tapo sovietinio propagandos metiniai, bet ir kalendori- jonuose gamyba būtų ir ne- Lietuvos praeitie* niekini- deja, jų daugumos tėviškės 
triuko auka. Tik kiek vė- n^ai terminai, “pagal ku- įmanoma. Ima*. Neišvengta apie tai pa- liko ilgam po barbarišku
liau, arčiau susipažinus su riuos kolūkiai ir tarybiniai 21-ju punktu atsakomybė šnekėti ir kongreso tribūno- lenkų batu. Ne vieną kartą 
naujaisiais nuostatais, ėmė ūkiai vykdys augalininkys- žemės ūkio produktų bei j®, nors reikalas, kaip ir su užfrontės partizanų bū- 
pasirodyti rimtesni komen- tės produktų paruošų pla- žaliavų paruošų organizavi-, keli kiti jame iškelti, anaip- riu teko išbraidyti giliausias 
tarai, kuriuose jau aiškiai nus”. Taip pat nustatomi jr pianų vykdymą pave- tol nebuvo to kongreso rei- užfrontės vietas, veik išim- 
buvo pabrėžta, kad privalo- kalendoriniai terminai ir dama respublikų ministerių kalas, bet, matyt, kam nors tinai lietuvių apgyvendintas, 
mieji pristatymai ne panai- kvartaliniai planai mėsos, taryboms, kraštų, sričių vyk- jis buvo reikalingas iškelti vykdant užduotis ir stebėti 
kinami, o tik naujai per- pieno, kiaušinių, vilnos, domiems komitetams, rajo-
tvarkomi ir kad apie kol- švdesaplaukių kailių ir odos nuošė rajonų vykdomie- 
chozu teisę, laisvai elgtis su žaliavos paruošoms. Nė per siems komitetams., 
savo "gamybos pardavinėji- padidinamąjį stiklą čia ne-
mu, negali būti nė kalbo*. galima pastebėti kolūkių Skirtingo* supirkimo kr*11****
Koks gali būti valstybinių laisvės tvarkytis su gami- Lietuvoje ir kitose 
prievolių panaikinimas, jei niais, kaip ^patys norėtų. respublikose 
tame pačiame visasąjungi- iaiP pat ganoje ir
nės kp centro komiteto nu- tiekimai į “bendrą visasą-’ Nutarime yra ii- vidutinių 

junginį fondą”, kas matosi supirkimo kainų lentelė.

kas sudėtingesnis ir reika
laująs plataus išsiaiškinimo, 
kad pilnai pažirtumėme tik
rąjį tuolaikinį Lietuvos val
džios veidą ir gerai žinotu
me jo atliktus veiksmus, ku
rie negali sudaryti garbės 
Lietuvai ir jos geram var
dui Jug sakome, ir ne mes 
vieni, kad iš klaidų mokina- 
mės, todėl nagrinėkime 
smulkiai, kur praeityje bu
vo padarytos klaidos, nere
tai ir labai piktos, kad iš 
jų pasimokintume jų nebe-

se. Tiesa jie dabar spaudo
je nagrinėjami ir atrodo 
bus įvertinti pagal savo ver
tę-

O čia taip pat yra teisy
bė tokia: visi lietuviai my
lėjo ii- myli savo buvusią 
kariuomenę, kuri Lietuvai 
davė Širvintus, Giedraičius, 
Radviliškį ir kitas vietoves, 
kuriose buvo sukovota gar
bingų ir didvyriškų kovų, 
atnešusių Lietuvai laisvę ir 
garbę, tačiau lietuvių tau
ta smerkia ir su panieka at-

tikintis kam nors įgelti, o jų patriotiškumą ir meilę 
gal kai ką ir “laimėti”. savo Tėvynei Lietuvai. Jau 

Mes norime į šį reikalą po tiekos metų prisiminus 
pažiūrėti iš esmės ir paieš- kai kuriuos įvykius užfron- 
koti užkulisių, kuriuose jis tėję, gyvenu tuos didingus 
formuojamas ir kuriam ban- įspūdžius, kurie tuomet grū- 
doma sudalyti dirbtinį bur- dino širdyje ir kurie šian-i_ i-UUią. jUicn pijuiuuuiuia muilas

Man atleis mielas chiea- mintis ir grąžina lygsvaron. 
gietis — vilniečių delegatas, Deja, ne šio straipsnio pa- 
kad paminėdamas jo viešai skirtis plačiau apie tai kal-

karroti, o norintiems jasįsiliepia apie tuos karjeris- 
jkartoti, laiku pastoti kelią! {tus, kurie gruodžio 17 naktį 

Kiekvienas nusikaltimas pakėlė patikėtą ginklą prieš 
turi būti visapusiškai ap-į beginklę tautą ir jai užkorė 

vedizmo tvarką.

tarime, remiantis Chruščio , - . . . .
vo birželio 17 dienos prane- sekančio punkto. Kuriais samprotavimais y-
šimu, visos įstaigos ir įmo- Nutarimo 5-uoju punktu nustatytos naujos supir- iš tribūnos pagarsintą pagei- bėti. G«d kada nors teks a- 
nės buvo aiškiai įpareigoja- nustatoma, kad j kimo kainos, matyti iš to-davimą nepaminėsiu jo pa- pie tai prisiminti plačiau,
mos “besąlygiškai vykdyti “••• planus, numatančius kio nusakymo įžangoje: vardės, nes mano pasidary-! Šių garbingųjų vilniečių
valstybinius planus” ir pri- sąjunginių respublikų bul-; “Nustatant žemės ūkio pro- tuose užrašuose kaž kur už- vardu, pasiprašęs balso,
_____ įsipareigojimus pro- vių, daržovių, mėsos, pieno, dūktų supirkimo kainas kol- simetė lapelis, kuriame bu- scenoje pasirodė plačiapetis,
duktams gaminti ir pristaty- kiaušinių, šieno, vaisių, vyn- ūkiuose, reikia atsižvelgti į vau pasižymėjęs jo pavar- šviesiaplaukis chicagietis
ti valstybei”. “°gių» apynių ir citrusinių produkcijos savikainą . ati- dę, bet jeigu laikraščio re- vilniečių delegatas ir ėmė

vaisių paruoša* į bendrasą- tinkamos zonos tarybiniuose dakcija tai galėtų papildy-! kalbėti į pustūkstantinę de-
Visas prievoles, kaip ir iki junginį fondą tvirtina TSRS ūkiuose. Produkcijos savi- ti, aš būčiau labai už tai dė- legatų minią. Jo ramus to-
š:ol, nustatinės arba tvir- min. taryba”. kaina tarybiniuose ūkiuose kingas. (Tai buvo V. Šim--nas ir džentelmeniška laiky

imtus

tina Maskva

Liepos 2 d. Lietuvoje bu
vo paskelbtas Sovietų Są- val»tybei nenaudinga! 
jungos ministerių taiybos
i kas nutarimas tais klausy

t v

tam tikru laipsniu turi būti kus. Red.). i sena pagavo delegatų dė-
Nuostabu* prisipažinimą*: supirkimo kainų kolūkiuose Jau nuo Nepriklausomy- mesį ir salėje įsigalėjo rei- 
Colūkių gerovė — mastas..Tai yra aiškios bes kovu laikų aš turiu ne- įkiama tyla. Šis jaunuolis pa-

Dar įdomu, kad paruošų

mastas.. 
pastangos kolchozų gamy
bos sąlygas kiek galint suly-

mas. Nors jis esmėje pa-'planai, kuine dabar būsią ramvbiniu lviriu.
t vi tirą nartuos ck kelio- nudaryti net iki 1965 metų, U • v • - - -u-tvatina pan įjos ck neuo t (Kai kūnų žemes ūkio
m’s savaitėmis anksčiau pri- įgalės būti koreguojami ,
imta nutarimą, vis dėlto yra,121501111* didinimo prasme , 
ir kai kurių patikslinimu, J priklausomai nuo metų są- 
paaiškinimų ir, kas svarbu, I • j * derliaus. Kitaip ta-ir derliaus.
skelbiamos vidutinės supir-j ianL» bus geresnis der- 

ius, kolchozai turės valsty
bei parduoti daugiau, negukimo kainos.

Įžargoje pabrėžiama, kad
“daugelyje kolūkių, ret kol- 
ūk'n’o aktyvo tarpe”, esą 
iki š oi neteisingai žiūrima į 
visuomeninio ūkio tvarkymą 
ir “kaip reikiant nekovoja
mą už darbo našumo didi- 
rimą, už ekonomišką darba
dienių naudojimą”. Tuo vie

Kad planai numato. Ir kainų 
atžvilgiu nutarimas numato 
•koregavimą” tais atvejais, 
kai būna geresnis derlius, 
taaiškinama ir dėl ko taip 
oiis daroma: “Jeigu į tai ne
atsižvelgsime, tuomet palan
kiais metais kolūkiai gau* 

r.u sakiniu atskleidžiama, j !*baj didele* pajamas tomis 
galima sakyti, nuolatinė! P*«o«ni* sąnaudomis, kūnas 
kolchozinės santvarkos ne-! Jie. tun vidutinio derliaus at- 

ceju. Tai butų valstybei la
bai nenaudinga”. (“Tiesa”gerovė: niekaip neprieina

ma prie geresnių gamybos 
rodiklių, daugumas kolcho
zų atsilieka ir atsilieka.

Pažymėtina, kad ir toliau 
Maskva nustatinės, kiek at
skiros respublikos privalo 
pristatyti valstybei žemės ū- 
kio produktų ir kokiomis 
kainomis. Ir pagal naujuo
sius nuostatus.

paprastą jausmą vilnie- !sisakė, kad jis čia atvykęs iš
citros, nes teko juos labai 

ginti su sovehozų (tarybinių gemį pažinti lenkų fronte, 
kai drauge su jais teko kau-

gammių naujosios kainos 
ouvo paskelbtos praeitame 
numery. Red.).

tolimos Chicagos kaip vil
niečių atstovas ir jų vardu 
pasisakė neigiamai apie lai-

tis su Lietuvos priešu, tiesu- ikraščius, kurie niekiną Lie-
———;---- —;------- r------- ' tuvos praeitį. Padaręs vie-Nutaiimo 23-ju punktu re- i kitą nevisai ^„gį 

komenduojama kolūkiams į |ym,( prašė spaudą sušilai-

svarstytas ir padaromos rei
kiamos išvados, kad atei- 

Ičiai turėti žinių, kaip apsi- 
' saugoti panašių menkysčių,
|bet jokiu būdu mes nepasi- 
*Tnnlrin«ima i_e įuLelėntii nario-

Irų veiksmų, kaip veik neį-tuvos kunigaikščiams” sifdė 
manoma pagydyti užslėptas krikštą. Mūsų kunigaikščiai 
žaizdas! 'Kęstutis su Algirdu (jiedu

Jau pats laikas atsisakyti buvo broliai) pareikalavo 
jLietuvos praeities vardą su- sąlygos —Vokiečių kryžiuo- 
plakti su tautininkų dikta- čių ordiną iš Pabaltijo (Prū- 

i tūriniai valdytų laikų įvyk- sų žemės ir Mažosios Lietu- 
Idyteis nedorais veiksmais vos) perkelti į Ukrainos ste- 
' Prieš Lietuvos demokratinį peš prieš iš rytų ir pietryčių 
žmogų. Aš čia jų galėčiau einančius totorius. Ta sąly- 
išvardinti visą virtinę, ta- ga nebuvo priimta, nes ger
čiau manau, kad čia nėra maniškajam pasauliui la- 
reikalo tai padaryti, nes biau rūpėjo baltų (lietuvių, 
šiame rašinėlyje norima tik latvių ir prūsų) žemes už- 

1 pasakyti, kad pastangos su- griebti ir jose įsitvirtinti, 
plakti Lietuvos praeities Kryžiuočiams ne kokia krik- 
vardą su diktatūriniai kraš- ščionybė, bet vien tik vo- 

ftą valdžiusių žmonių nusi-Jkietybė terūpėjo, 
kaitimais prieš savo žmogų- ję.
lietuvį yra piktos valios dar- _______ _______ _
Ims, noras išvengti istorijos REDAKCIJA ATSAKO

■ Lietuva ir jos praeitis, is- T.msta
skyrus aukščiau suminėtus pro siaullls akinius ^iūr> 
veiksmus, kiekvienam lietu- jai j SLA ir 1 ui
viui neziunnt kur jis bėgy- ^„^0^ <1^,^. Ne. 
ventų, yra didinga, miela ir 8pausdinsi^e.
šventa! j ______

Šios rūšies demogogų mes Kalba yra žmogaus veidrodis.
turime ne vien tik Lietuvos KaiP žmogus kalba, toks jis ir 
praeitimi besidangstančių
tautininkų režimo likučių, Syrus

LAIMĖJO AMERIKIETIS

PRIEŠ 600 METŲ

1358 metais Europos im-
pciauMHucs pasiuntiniai Lie-

raugti kopūstus, sūdyti a 
gurkus, perdirbti daržoves, 
vaisius, uogas ir tais bei kai 
kuriais kitais produktais 
prekiauti miestuose ir dar
bininkų gyvenvietėse, atida
rant čia savo “kioskus, bū
deles (!) ir parduotuves”, 
į Kauno zoologijos sodą

atgabenta tigras, strutis ir 
krokodilas. Artimiausiu lai
ku iš Maskvos būsią gauta 
juodoji gulbė ir kitokie 
paukščiai bei žvėreliai. Į 
Kauno zoologijos sodą bū
siąs atvežtas ir rudasis dvi-

kyti nuo Lietuvos praeities 
niekinimo, nes tie veiksmai 
turį nepaprastai neigiamos 
Įtakos priaugančiai kartai. 
Delegatas savo tokiam spau
dos kaltinimui paremti ne- 
patiekė nei vieno pavyzdžio, 
iš kurio būtų galima matyti, 

[kokia ta Lietuvos praeitis 
niekinama, tačiau turint o- 
menyje tam tikrą spaudą, 
kuri kiekvieną kritikos žo
dį apie diktatūrinį Lietuvos 
valdymo laiką laibo Lie
tuvos praeities niekinimu, 
lengva suprasti, kam buvo 
taikomi ir mielo vilniečio

Tik grybai išimti iš 
Maskvos tvarkymo...

Be čia minėtų produktų, 
kurių vidutines kainas tie
sioginiai nustato pati Mask
va, visos eilės antraeilių pro
duktų kainų nustatymas pa
vestas atskiroms respubli
koms, bet ir tai pagal 1958 
m. gegužės 30 d. visasąjun
ginį potvarkį Nr. 583. J tą 
produktų kategoriją įeina 
L k.: daržovės, arbūzai, vy
nuogės, sėklavaisiai, kaula- 
vaisiai ir citiusiniai vaisiai, 
džiovinti vaisiai, medus, 
reišutai, daugiamečių ir 
vienmečių žolių sėkla, kan
korėžiai, pūkai, plunksnos, 
šeriai, ašutai, nusišėrusi vil
na, valstiečių pagaminti sū
riai ir kt

To paties nutarimo 12-ja-

. ... y-..-.. ..
s ■ . < <.. :• ■ <

isiir'

1
........

Kairėj amerikietb PMrry O’Brien, nugalėjęs Lenin
grado lenktynėse rusą LeonM Spiriu (dešinėj) 20 ki
lometrą ėjime. Jis pralenkė savo varžovą tik 62 pė
domis ir 9.56 coliais.

Nr. 154, 1958 m. liepos 2 d.)
Tai tikrai nuostabus ir at

viras Sovietų Sąjungos mi
nisterių tarybos prisipažini
mas: Valstybei labai nenau
dinga, jei kolūkiai turėtų 
daugiau |>ajamų už savo ga
minius! Vargu kuri nors ki
ta valstybė pasaulyje šitaip 
šiurkščiai viešai yra atsklei
dusi savo išnaudojimo poli
tiką žemdirbių atžvilgiu. So
vietinė valstybė ne tik kad

kupris (kupranugaris), hu-ižo^gjaj 
ris buvo padovanotas Voro- Kadangj a demogogija
šilovui, kai jis lankėsi Mon- 
golijoje. Sode yra apie 400 ir ukUkog ,
gyvūnų jų tarpe liūtas, leo- tiesi akiplėšiškai griobia- 
jiardas, lokiai, elniai ir kL 'si Lietav08* yardo> k*ad

Ant busimos Kauno ju- g^ptų savo praeities ay- 
™ kranto numatoma pasta- tenka Ues

jau yra savaip “įsipilietinu-
eu** um Z

me punkte pažymėta, kadltyti naują žuvies peiMirbi- 
• laukiniai vaisiai, uogos ir'.į, fabriku Netoli Palemo- 
grybai superkami pagal kai-1 no, prie pat būsimos jūros p^s * a
nas, susidarančias kolūki-'uosto, išskirta tam reikalui Pinnas klausimas, ar ii
niuose turguose paruošų 5* ha plotas. tikrųjų spaudoje ‘yra nieki-

nėra suinteresuota kolūkių vietose . Sąjunginių respub- K«bail. nama Lietuvos praeitis?
ir žemdirbių gerovės kilimu, hkų suverenumas mato- pulk. Aabaila 

furinuė tralvnia bet dargi jį skaito valstybei • mai bent jau tiek pažengė į' Šiauliuose mirė atsargos Lygiagrečiai tuojau atsi-
Oflminiu • tniidu bul-! nenaudingu. Čia, turbūt, ir i priekį, kad nors grybai ir pulk. Kabaila. Jo sūnus stoja antrasis klausimas: ar 

vili maHvilna«4Uėiikriniii nin- slyP» visos sovietinių kolcho- laukinės uogos tapo išimti iš inž. Algis ir duktė Elena ži- iškėlimas aikštėn diktatūri- 
kalin rvrin linu bei kana- mizerijos pagrindinė tiesioginės Maskvos kom- žienė gyvena Australijoje, i nio valdymo metu įvykdytų 
pių pluošto’ir kitų luobinių priežastis: Sovietinė valdžia petencijos. -siu savo groboniškas ran- niekingų veiksmų prieš de-

“... paruošų planu* tvir
tina TSRS ministerių tary
ba, psukirstydama juo* są
junginėm* respublikoms” 
(Nut 4-as p.)

t
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—Pasakyk, Maiki, kodėl kasių. Fabrikuose nebuvo 
dabar žmonės pradėjo taip ventiliacijos ir žmonės tu- 
mirti? įrėdavo dirbti ilgas valan*

—Žmonės visada mirda- das alsuodami nuodingus
vo, tėve. Amžinai niekas ne
gyvena.

—Ale seniau žmonės gy
vendavo daug ilgiau.

—O iš kur tėvas 
kad jie gyveno ilgiau?

—Tas yra pasakyta švent-
vočivio a »cvjjv.

—Šventraštis, tėve, buvo 
parašytas apie 2,000 metų 
atgal, o kai kurios jo pasa
kos dar senesnės. Tais lai
kais niekas gimimų neužra- 
šinėdavo, todėl ir tikro 
žmonių amžiaus niekas ne
žinojo. Faktų neturėdami, 
tų laikų rašytojai parašyda
vo kaip norėdavo. Pavyz
džiui, Maižiaus knygoj yra 
parašyta, kad Adomas gy
veno 930 metų, pagimdė 
daug vaikų ir tada, mirė. Ko
kiu gi būdu Maižius jo me
tus suskaitė? Juk Adomo 
metrikų nebuvo.

—Tai tu netiki, kad A- 
domas galėjo taip ilgai gy
venti?

—O tėvas tiki?
—Nu, tai kaipgi netikėsi? 

Juk šventraštis yra Dievo 
žodis. ' Iii

—Netiesa, tėve. Dievas 
knygų nerašė.

—Tai kas jas parašė?
—Apie Adomo amžių, tė

ve, parašė žydų rabinas 
Maižius arba Moišė.

—Nu, jeigu rabinas rašė, 
tai gal ir pamelavo.

—Tyčia gal ir nemelavo, 
tėve, bet parašė niekus dėl 
to, kad genau nežinojo.

—O kaip tu rokuoji, Mai
ki, kiek žmogus gali ilgiau
sia ant sviesto gyventi?

—Šiuo laiku, tėve, viduti
nis baltveidžio žmogaus 
amžius Amerikoje skaito
mas apie 70 metų. Juodvei
džiai ir kiniečiai gyvena 
trumpiau, o indėnai dar 
trumpiau, nes jie gyvena 
sunkesnėse sąlygose. Tai y- 
ra Metropolitan Life Insu
rance kompanijos surastas 
vidurkis.

—Bet ar tai neparodo, 
vaike, kad seniau žmonės 
gyveno ilgiau?

—Ne, tėve, seniau ir Ame
rikoje žmonės gyveno trum
piau, nes gyvenimas buvo 
sunkesnis ir sveikata nebu
vo taip gerai apsaugota. Ka
syklose nuolatos įvykdavo 
dujų sprogimai, užmušdami

žinai,

KEU5IVIS, -80. BOSTON

Ar širdis myli ir verkia ?
Žmonės kasdieninėje sa-krmo skaičius ir perpum- 

vo kalboje dažnai mini šir- puojamas kraujo kiekis per 
dį, tačiau, turbūt, niekas
tiek daug nekalba apie šir
dį kaip poetai ir gydytojai, 
tik vieniems “širdis” visai 
ką kitą reiškia kaip kitiems.

Poetai arba apdainuoja 
širdį, #rba dainuoja “iš šir- 
’dies . “širdy nei sopulio, 
nei noro”, “Širdis man ver
kia”, “ Jau kerštas netelpa 
širdy”, “Tą kraštą širdyje 
nešiojuos”. Atseit, širdis 
gali nešioti krašto vaizdą, 
atsiminimą, kerštą, skaus
mą ir tt “Širdis be kario
nės nemoka mylėti”... Va
dinasi, širdis gali mylėti.

Poetai širdį laiko jausmų 
(džiaugsmo, liūdesio, bai
mės, siaubo ir Lt) organu, 
meilės, kūrybos šaltiniu bei 
centru, mūsų atsiminimų 
vaizdinių vieta.

O dabar pažiūrėkime, ką 
sako apie širdį fiziologas, 
gydytojas.

Pro kiekvieną mūsų kūno 
dalelę nenutrūkstančia sro
ve turi tekėti kraujas, nes 
jis atneša audiniams deguo
nį bei kitas maisto medžia
gas, taip pat išneša angliesV • S • • 1 -- - Į- -

gazus. Bet organizuoti dar
bininkai privertė darbda
vius darbo sąlygas pagerin
ti. Socialistai seniai jau to 
reikalavo, bet kol darbinin
kai buvo neorganizuoti, 
sunku buvo tuos pagerini
mus ivasfi SianHiAn darbi*IXV«V a ▼ ••
ninkai dirba trumpesnes va
landas, sveikesnes turi są
lygas ir prie to dai’ gauna 
apmokamų atostogų vasaros 
laiku. Visa tai stiprina žmo
nių sveikatą ir pailgina jų 
amžių. Be to, šiandien ir 
medicina yra daug pažengu
si. Džiova, kuri pirmiau nu
nešdavo į kapus tūkstančius 
žmonių, dabar jau nugalėta. 
Raupai nugalėti. Plaučių 
uždegimas jau lengvai išgy
domas’ Vaikų paralyžius jau 
sulaikytas. Jeigu sužeistam 
žmogui nubėga perdaug 
kraujo, daktarai įleidžia 
jam svetimo. Jeigu pagen
da inkstas, įdeda kitą. Jei
gu sugenda skilvis, jį paša
lina. Pavyzdžiui, senis Roc- 
kefelleris be skilvio išgyve
no iki 90 metų amžiaus. 
Štai, tėve, kodėl šiandien 
žmonės gyvena ilgiau. Tos 
draudimo kompanijos ži
niomis, šiandien žmogaus 
amžius Amerikoje yra 24- 
riais metais ilgesnis, negu 
buvo prieš 50 metų.

—Maiki, tu čia kalbi tik 
apie Ameriką; o kaip ilgai 
žmonės gyvena kitur, pa- 
dėkim, Lietuvoje?

—Apie Lietuvą mes aiš-

vieną susitraukimą esti ne
vienodi, tai svarbu žinoti, 
kiek kraujo širdis perpum
puoja per vieną minutę, ki
tais žodžiais tariant, koks 
minutinis širdies tūris.

Paprastšį: 'ininutinis šir
dies tūris svyruoja tarp 3 
ir 6 litrų ^Uįį-2 galionių). 
Stambesnių amonių jis esti 
didesnis, išgėrus arba pa
valgius taip pat gali padi
dėti. Ypač minutinis širdies

ir kitų organų darbo paki
timas. Sunkesni pergyveni
mai, nuotaikos pakitimai, iš
gąstis ir visa kita, kas yra 
susiję arba priklauso nuo 
galvos smegenų žievės, iš 
jos pro nervus gali paveik
ti širdies darbą.

Užtenka kartais prisimin
ti malonų ar nemalonų įvy
kį ar žmogų, ir širdies 
tvaksėjimas kinta. Vieno 
garsaus gydytojo praktiko
je buvo toks atsitikimas. 
Gydytojas, sekdamas ligo
nio pulsą, atseit, širdies 
tvaksėjimą, paprašė ligonį 
išvardyti miesto gatves. Ka
da gydytojas pastebėjo, kad 
nurodant vieną gatvę, pul-tūris padidėja labai įtemp- 

to raumenų darbo metu.Ta-jtada Jis pap 
da širdis per vieną minutę išvardyti tos gatves na-
gali perpumpuoti net ikiimPs:. Ka! vl®n? PT
20-40 litrų Joaujo. Iš tomą- įminėjus ligoniui pakito pu -

vardyti visus to namo gy
ventojus. Taip gydytojas iš
aiškino, kad jo ligonis bu
vo įsimylėjęs merginą, ku-i 
rios prisiminimas sužadin-' 
davo širdies tvaksėjimo ki
timus.

Nereikia iš to daiyti išva
dos, Jcad minėto jaunuolio 
meilė buvo'susieta su širdi
mi. Merginos prisiminimas

tome, kad 'širdis, esant rei
kalui, gali perpumpuoti 6 
kartus daugiau kraujo.

Širdies susitraukimas — 
jos darbas, širdies atsipa- 
laidojimas — jos poilsis. 
Kiek ji susitraukdama išai- 
kvoja medžiagų, tiek atsi
palaidavimo metu jų yėl 
sukuria. ’ i

Širdies skilveliai būna su
sitraukę maždaug trečdalį 
laiko, kartais, kai tvaksėji

TAS MILŽINAS SKRIS { TOLIMĄ Š1AIR£

Šis laivyno oro laivas pakilo iš Weymouth laivyno karo 
aerodromo ir skrenda 9,490 myliu i šiaurės ašigalį. Jo 
kelionės paskirties vieta yra ledo sala, vadinama T-3, 
kurioje yra Amerikos plaukiojanti oro stebėjimo stotis.
Tuo orlaiviu skrenda ir 14 mokslininku, kelionė tęsis 
12 dienų.

Melo garbintojai
“Tėvas ir mokytojas” Sta- komunistai, visus tikėti se

linąs paskelbė visiems ko- niau Stalinu, dabar Chruš- 
munistams evangeliją: “Me- čiovu ir jiems iki žemės 
luokite susiriesdami. Galų lenktis ir melstis. Jiems ne
gale jums patikės”. Ta e- rūpėjo ir tas, kame, kada 
vangelija visų komunistų ir kaip melsis Kongreso at- 
šventai vykdoma ir iki šiol. stovai. Esu tikras, kad ir 
Vieni uoliausių jos tanių “Keleivis” nebūtų to reika- 
yra mūsiškiai komunistai, lo priminęs, jei Stalino da- 
Jie kiekvieną įvyki apverčia vatkos nebūtų savo nešva- 
aukštyn kojomis ir bemeluo- rių pirštų čia prakišę ir me- 
dami taip užsimiršta, kad lavę, kad “sušilę meldėsi ir 
gal ir norėdami nebegali pa- klausėsi pamaldų bažnyčio- 
sakvti ar parašyti taip. kaip je” ir tie. kurie apie tas na- 
iš tikrųjų yra. .maldas ir žinoti nežinojo.

Menševikas

buvo susijęs ne su širdimi, 
bet su galvos smegenų žie
vės veikimu. Širdies darbas 
ir pulsas kito dėl to, kad 
juos skatino galvos smege
nų žievė.

Senovės išminčiai idealis- 
" tai, manydami, kad žmogus-r 1_-—- JpgJg.

vietos sie-

_ . . mas padažnėja, ilgiau. Va-
dvidegenį ir kitas neberei-!dinasi širdis turi 8 valandų 
kalingas organizmui lieka-Įdarbo jaik^ per parą. Tin- 
nas, atsiradusias vykstant karnas širdies darbo ir poil- 
medžiagų apykaitai. Krau- sj0 kaitaliojimas, geras jos 
ją kraujagyslėmis varinėja ritmas užtikrina jos darbin-
širdis — tai labai stiprus per visą žmogaus gy-^darvSsVkūno

kumščio dy-!venima> -į neprisimeta šir-1^3 sudalytasis Kūno su dviem ‘ hh, dos, ieškojo kune vieti
raumeningas 
džiodzio organas su aviemidjes kraujagyslių ir kitų j •
prieširdžiais, dviem skilve-|orąanų iįgos. I įaJ patalpinti ir surado jos
E ------ ii^uo. buveinę širdyje. Tais senais

Kokį darbą atlieka sndis nežinota, kad mūsų
ir kaip jį apskaičiuoti?^ jausmų, mąstymo, sąmonės 

Širdis, atstumdama iš sa- organas yra galvos smegenų

liais ir keturiais vožtuvais, 
kurie reguliuoja kraujo a- 
pytaką taip, kad jis tekėtų 
visą laiką viena kryptimi.

Sunkiausią darbą atlieka 
kairysis skilvelis, nes jis tu
ri pervaryti kraują pro visą 
kūną. Beveik tris kartus 
mažesnį darbą atlieka deši
nysis skilvelis, nes jis turi 
pervaryti kraują pro plau
čius, kur pašalinamas ang
lies dvidegenis ir gaunamas 
deguonis.

Iš plaučių kraujas grįžta 
į kairįjį prieširdį, iš ten į 
kairįjį skilvelį, o iš ten į 
kūną. Iš kūno kraujas grįž
ta į dešinįjį prieširdį bei 
skilvelį, o iš pastarojo —į 
plaučius. Ir taip kraujas te
ka kraujagyslėmis dviem 
ratais. Dešinioji širdies pu- - ......
sė siurbia kraują iš kūno irljnl- Dešinysis skilvelis atlie- 
varo jį pro plaučius. Kai-ika Tnazdaugr trečdali^kaino-
rioji širdies pusė siurbia J® a"
kraują iš plaučių ir varo'P1? 4’800 kilogrametrų dar-
Dro visa kūną. I1™ Per Able^ skllve~
P Kaip širdis dirba? Ji per lh? darbas pasipriešinimui

vęs kraują, fciri nugalėti Dėl to jausmų srįtis
kraujagyslėse fc.esantį. pasi-( badavo priskiriama širdžiai 
priešinimą ir pavaryti krau-'_ prozaiškiaušiam kraujo
ją taip, kad jis toliau tekė
tų tam tikru greičiu.

Kairysis skilvelis varo 
kraują į tokią kraujagyslę

siurbliui.
Smegenys tvarko darnią

sveiko žmogaus vidaus or
ganų ir, žinoma, širdies vei-

“Keleivis” neseniai primi
nė, kaip “Laisvės”- kores
pondentas aprašė Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Pasak 
jo, Kongresą atidarius, visi 
jo atstovai nuėję į katalikų
bažnyčią pasimelsti, o iš ti-'ka(|

ATSAiiGiAI SU
MAŠINOMIS

Vasarą dažnai atsitinka,

(aortą), kur kraujo spaudi- -klą jr atspindi visą aplinką.
Kas tik yra žmogaus geni
jaus sukurta mene, poezijom 
je, moksle, technikoje—vi-

Tokį pasipriešinimą reikia sa tai yra smegenų žievės. 1 n > H-T. o A •> • • •

mas. yra lygus maždaug 
dviejų metrų (78 colių) 
aukščio vandens stulpeliui.

nugalėti. Panagrinėkime at
vejį, kai per minutę kairy
sis širdies skilvelis perpum
puoja 5 kilogramus kraujo.

Galima apskaičiuoti, kad 
šituo atveju per parą jis per
pumpuos 14,400 kilograme-

veikimo vaisius. Smegenų 
žievė yra nepaprastai kūry
binga jausmų, mąstymo, są
monės laboratorija.

Didžiulis širdies nuopel
nas yra tas, kad ji, nuvary
dama • smegenims kraują, 
pristato kartu su juo de
guonį ir maisto medžiagas. 

Taip rašo prof. V. Lasas.

RUMFORD, ME.

krųjų pamaldos katalikų 
dvasiškių rūpesčiu buvo su
ruoštos prieš kongreso ati
darymą ir su jomis kongre
so rengėjai nieko bendra 
neturėjo.

vaiku ir suaugusių ko- 
įankos sužeidžiamos 

žolei }-iauti mašina (mow- 
Įer). Patariama:

1 Pirm pjaunant nurinkti 
akmenis ir kitus kietus daik
tus.

‘ jos ir

minutę susitraukia 60-80 
kartų. Dažniau tvaksi vaikų, 
karščiuojančiųjų, dirbančių
jų, susinervinusiųjų širdis. 
Širdis, kiekvieną kartą susi
traukdama, perpumpuoja po 
65-75 kub. centimetrus (3, 

5 kub. colius) kraujo.
kių žinių neturim, tėve, bet ęertd treniruotų sportiniu
reikia manyti, kad vidutinis 
žmogaus amžius tenai yra 
daug trumpesnis, nes žmo
nės gyvena prastesnėse są
lygose, ypač sanitarinu 
žvilgsniu.

—Nu, tai aš tau pasaky
siu, kad tu turi misteiką. 
Ar tu neatsimeni,, kaip a- 
nais metais Ameirfkon bu
vo iš Lietuvos Atvažiavęs 
baltabarzdis Skinderis, ku
ris amerikiečių piknikuose 
šokdavo “kazoką?” O jis 
buvo jau 115 metų amžiaus. 
Tas, vaike, parodo, kad 
Lietuvos žmonės ilgiau gy
vena, negu Amerikos.

—Taip, tėve, Skinderį aš 
atsimenu ir mačiau jį šo
kant Bet ar jis tikrai turė
jo 115 metų, tikrai niekas 
nežino, nes niekas jo metri-

kų širdis gali per kaitą per
pumpuoti net iki 200 kub. 
centimetrų (12 kub. colių) 
kraujo.

Kadangi širdies susitrau-

darbas
nugalėti sudarys 14,400 pri
dedant 4,800 gautum 19,200 
kilogra metrų.

Darbas, skirtas išvaromo 
kraujo greičiui, kad krau
jas bent kraujagyslėse pra
džioje tekėtų pusės metro 
greičiu per sekundę, nėra 
toks didelis; jis gali suda
ryti nuo 1% iki 10% viso 
širdies darbo. Jei šitą dar
bą pridėsime, tai apvaliais 
skaičiais širdies darbas per 
parą sudalys ne mažiau 
kaip 20,000 kilogrametrų. 
Kitaip sakant, širdis per pa
rą atlieka tiek darbo, kiek 
būtų reikalinga 50 kilogra-

turėjo tiek amžiaus, tai ne
reiškia dar, kad Lietuvoje 
žmonės gyvena ilgiau negu(110 svarų) svorio pa 
Amerikoje. Vidutiniam gy- kelti į 400 metrų (1,300 pė- 
ventojų amžiui nustatyti im
ama ne vienas žmogus, bet 
1000. Kai visi jie numiršta, 
tai visų jų metai sudedami 
krūvon, gautą sumą pada
linama iš 1000 ir tuo būdu 
gaunamas vidurkis. Ameri
koj toks vidurkis, kaip sa

Mirė M. Mansonienė

Netekome Margatet Vis- 
kontaitės - Manson, kuri mi
rė vos 51 metus teturėdama. 
Velionė buvo veikli lietuvė. 
Ji net 15 metų išbuvo Lie
tuvos Dukterų Dr-jos pirmi
ninke.

Nuo 1946 metų ji buvo 
paskirta vietos pašto virši
ninke. Šiais metais jai bu
vo tekusi garbė vadovauti 
ne tik Maine valstijos pašti
ninkų draugijai, bet ir vi
sos Amerikos pašto viršinin-

Velionė buvo gimusi 1906

Šitaip pagautas “Laisvės”! 2 Neleisti vaikams maši- 
korespondentas liepos 29 d. !ra naudotįs arba žaisti arti 
numery teisinasi, kad jis’jOS darbo metu

sesijoje; 3 Nepalikti vienos mašinos 
nebuvęs ir korespondenciją veikiančios 
rašydamas rėmęsis pasako-j 4 Xvj;ot7 sunkius odtoto
jimu “vienos Lietuvių Pine- ba, geriausia su auliu- 
cių Draugijos delegatės, ku-ka^
rią nuo seniai pažįstu. Man j 5 Visuomet atsiminti, kad 
ji pasakojo, kad visi dele-. pavojblga kišti po mašina 
gata! pnes Kongresą buvę kojas ar rankas 
bažnyčioje . , b Atsiminti, kad kur yra

įsidėmėkite! Delegatė pa- jėga. ten yra ir pavojus. Vi- 
sakė, kad pamaldos buvojSOs žolei piauti mašinos yra 
prieš kongresą, o korespon- daugįau kaip i arklio jėgos 
dentas rašo, kad dėl pamai- galingumo ir to dėl nemė- 
dų buvo nutrauktas kong-jgįnti jų dalgio ranka sulai- 
reso posėdis ir visi atstovai! kyti.
nuėjo į bažnyčią. Jam, mat, j  ---------------------------------------------------------
svarbu buvo pameluoti. J v , , • . .

1 j K;ts i»vga nuo kovos, tas dar
Tačiau įdomiausia, kad ; blogesnėj padėly atsiduria.

tokie melagiai yra ne tik,
“Laisvės” korespondentai, • 
bet ir jos redaktoriai, štai j 
tame pačiame numery, ku
riame paaiškėjo korespon
dento melagystė, spaudos 
apžvalgoje redakcija nuo 
savęs rašo, kad nesvarbu e-

ir sužeisdami daug anglia-ikų nematė. Bet jeigu jis ir

1^ Footaine

kų organizacijai. Ji priklau- są, kada pamaldos buvusios, 
sė įvairioms vietos amerikie- bet “svarbu, kad keleiviniai;

ir naujieniniai menševikaičių draugijoms ir klubams, 
m. spalio 24 d* Rumforde.dų) aukščio kalną. Nesunku 

įsivaizduoti, kokį milžiniš- Jos tėvai Marijona ir Jo
nas Viskontai buvo geri lie
tuviai, jie ir savo dukrą iš
mokė gražiai lietuviškai

ką darbą širdis atlieka per 
visą žmogaus gyvenimą.

Organai, negaudami krau
jo, o kartu su juo ir deguo- Įkalbėti, 
nies, uždūsta, miršta. j Liko liūdintis vyras 

Prie širdies pneina ner-
kiau, yra apie 70 metų. vai, kurie, gali veikti širdį
Lietuvoje jis būtų, be abejo, 
daug žemesnis.

—Olrait, Maik, tegul jau 
būna tavo teisybė!

ketvei iopai: skatinti jos 
darbą, lėtinti, stiprinti ir 
silpninti. Užtai pro nervus 
gali paveikti širdies darbą

Har-
vey E. Manson, sūnus Har- 
vey, duktė Joan Ziegler, tė
vai ir brolis William. 

Liūdime ir mes, jos drau-! .
A. Jurgelien*

sušilę meldėsi ir klausėsi pa
maldų bažnyčioje. Tai jau 
principinis dalykas. Koksai 
paraiius juos ten už nosies 
nutempė”?

Ir vėl melas. “Laisvės”! 
skelbiamiems menševikams 
tikėjimas yra kiekvieno žmo 
gaus asmeninis reikalas. Jie 
niekam nedraudžia tikėti ir 
melstis, jei kam tas reika
linga, taip, kaip kas nori. 
Jie neverčia, kaip tai daro

WfTMEVERY HM I
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MOTERŲ SKYRIUS

Moterys Šveicarijoje

ir bolševikiškuose kraštuose 
moterys turi lygias teises su 
vyrais. Toki informacija y- 

| ra klaidinga. Totalitariniuo
se kraštuose, kur viešpatau
ja diktatūros, nei vyrai, nei 
moterys neturi visų pilietinių 
teisių ir balsavimo teisė ten 
yra tik teisė balsuoti už val
dančią diktatūrą, o ne pro
ga laisvai pareikšti savo va
lią. Kas iš to, kad Sovietų 

kur moterys moterys turi balsavimo tei-nedidelė kratinė šalis,
Europos valstybė. Ji turi tik aar neturi balsavimo teisės, jei jos, atėjus rinki- 
apie 4 milionus gyventojų. Seniausia demokratija vis niams. trali balsuoti tik ui

šveicanja yra

Bet tai yra nepaprastas kra-. dar neduoda moterims bai- diktatūros pastatytus kandi- 
štas daugeliu atžvilgių. savimo teisės! datus? Panašiai yra Egipte,

Šveicarija yra viena iš se- Prieš tokią nelygybę Švei- jęUr moterims suteikta teisė 
niausiu pasaulio demokrati- carij.os jnoterys^ vedė kovą. balsuoti, bet tiktai už Na-a., 
jų. Ten žmonės jau prieš ”
600 metų sprendė savo vie
šuosius reikalus visuotinu 
balsavimu ir rinko savo pa

jos ir dabar tokią kovą ve- šerio pastatytus kandidatus! i 
da ir šių metų gale, .ar gal Vadinti tokią teisę “balsavi- { 
1959 metų pradžioje visi rao teise” yra tik pasityčio- 
Šveicarijos balsuotojai—vy- jimas demokratijos, 

reigūnus. Šveicarija yra rai —— turės nuspręsti, ar šveicarijos moterys tegu
kraštas, kuris niekada neži- į pakeisti konstituciją ir .su- jr balsavimo teisės turi 
nojo, kas yra baudžiava.; teikti moterims balsavimo demokratinio krašto piliečių i 
Kai Austrijos ponai kadai- teisę, ar palikti visą reikalą, teises ir privilegijas. Bet, 
se norėjo Įvesti ten bau- kaip jis dabar yra. Jau 25 šiais laikais demokratinėse 
džiavą, šveicarai ponus iš-,kartus Šveicarijos balsuoto- šalyse atrodo keista, jei mo-j 
vijo ir po to ten nieks nebe-Jai tą klausimą balsavo ir tervs kur nors, negali balsuo- 
bandė sėsti valstiečiams ant visada tik mažuma pasisakė ti. ‘Todėl ir Šveicarijos de- 
sprando. už suteikimą moterims bai- mokratija daug ką tuo ste-

Šveicarija yra Įdomus savimo teisės. Gal taip bus bina, bet šveicarės sufražis-' 
ir artimiausiame balsavime, tės nenusimena, jos žino, 
bet Šveicarijos moterys ma- kad kiek anksčiau, ar kiek 
no, kad jos visvien iškovos vėliau, jos ir tą teisę sau 
sau lygias teises su vyrais, iškovos.
Tai yra tik laiko klausimas. Dabartiniu laiku šveicarų 
Šveicarijos parlamentas tą moterys suruošė Ziuricho 
klausimą jau nubalsavo ir mieste didelę moterų darbų 
nutarė pakeisti konstituciją parodą. Parodoje išstatyta 
taip, kad ir moterys turėtų ne tiktai moterų rankdar- 
lygias politines teises su vy- biai, bet parodyta moterų 
rais. Bet, pagal konstituci- pasiekimai įvairiausiose ū- 
ją, to neužtenka. Tą parla- kio h- kultūros srityse. Mo
mento nutarimą turi patvir- teru inžinierių, gydytojų, 
tinti visi balsuotojai, kurie architekčių, technikų, rašy
ba vyrai ir jų tarpe nema- tojų ir kitų profesijų darbai 
žai yra tokių apkiauiėjusių paradyti visiems piliečiams, 
žmonių ar gal “mandruo- o kartu su tuo piliečiams 
lių”, kurie nenori moterims primenama, kad Šveicarijai

LAIMINGOS LAIMtTOJOS

virtoje dešinėj anglė Paula Paul pirmoji nubėgusi 
■140 jardą per 45.3 sekundes ir tuo būdu laimėjusi nau
ją pasauliai rekordą. Apačioje kita anglė Sheila Hos- 
kins, nušokusi 19 pėdu ir 9 colius ir laimėjusi impe
rijos žaidynių aukso medalį.

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskeidiole

kraštas ir dar vienu žvilgs
niu. Joje gyvena keturių 
tautų žmonės ir niekas ten 
nežino tautinių rietenų, tau
tinių mažumų persekiojimų 
ir panašių dalykų, apie ku
riuos dažnai girdime iš Įvai
rių pasaulio kampų. Šveica
rijos vokiškai, prancūziškai, 
itališkai ir romaniškai kal
bantieji žmonės taip pat y- 
ra susitvarkę, kad atskirų 
kalbų žmonės gyvena mažo
se valstijose — kantonuose, 
kurie turi labai plačią savi
valdybę ir niekam ten ne | 
galvą neateina siaurinti ku
rios nors tautos teises, per
sekioti mažumos kalbą ar į pripažinti balsavimo teisės, vis dar neduoda moterims
panašiai “rodyti savo ga
lią”.

O kodėl apie Šveicariją

Kada skaitome apie bai 
savimo teisę, tai visada už
tinkame įvairiose informa-

visų pilietinių teisių.
P. A-

rašyti “Moterų Skyriuje”? cijos knygose, jog Sovietų 
Nagi todėl, kad Šveicarija Rusijoj, net Egipto diktatū- 
yra bene vienintelė demo- roję ir kituose fašistiniuose

loooooeecee^.

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliai'. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... 45.50y*

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... 45.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina 45.00

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va
lecko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ 43.00

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ 44.00

ALTORIŲ’ SEšftLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ 46.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų tdėtoiimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daurvbe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina -.................. 48.50
VALGIŲ GAMINIMAS, paraSė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drųsutienė. O. Radaitienė. E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ 47.50

ANGI.U-LIETUVIIT KALBU ŽO
DYNAS. apie 20 000 žodžiu. 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias lo- 

kieti viriai. Kaina .. 44.00
8IAITEUOJU TAKELIU, K. B. 

Kriauči*”»o atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 

įdomi knyga. Kaina.. 42.00
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- 

I JAKAI. Geriansiaa vadovėlis nr»- 
anrb'šksi mokytis; duoda

. 74»

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ......................................... 42.00

BARABAS. Paer Lagerkvfeto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................42.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų. kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEME DEGA. .T. Savicko užrašai au 
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................ 41.20

CEZARIS. Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po 42. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už 46.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienėa parašyta; 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....41.25
KOKIUS DTEVITS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių {vairiuose kraštuose ir ivafrtoo 
<e laikuose dievai buvo kitokie. Eo 
kie buvo senųjų lietuvių dievai’ 
Kaina .........  41.00
"‘OPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunige 

M Valadkos parašyta knyga, 2<W
>u*L Kaina .............................   42-5*
A KISS IN THE PARK. J; Jazmi- 

no anglu kalba sodrus vaizdeliai,
160 pusi. Kaina kietais viršeliais 42 
-ninkštašs viršeliais .....................41-06
ATLAIDŲ PAVĖSY. *>. Abelkio ro

manas ii žemaičių Kalvarijos pra-
jidet. Kietais viršeliais, 407 pusią 
piai, kaina ..........................................4*
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ* 

RUSTJĄ. arba komunistų oigtatt
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapis , 
kaina •.••••••.•••••»•••••••••-S9z
MIRUSIOS STE TOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi.

Ufctkymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KEI EIVI8

-t- So. Bosimi S7.

SLA TURI VEIKLIŲ 
MOTERŲ

Teko protarpiais nueiti į 
Čikagoje posėdžiavusį A- 
merikos Lietuvių Susivieni
jimo (SLA) auksinį seimą, 
kuris liepos 25 d. pasibaigė. 
Ten pastebėjau, kad jame 
esama daug labai veiklių 
moterų. Jos nesėdėjo tyliai, 
palikdamos vyrams Susivie
nijimo reikalus svarstyti. 
Kur tau! Viena ar kįta jų 
tuo ar kitu klausimu tarė 
savo žodį, ir dažnai svarų.

Girdėjau dalyvaujant gin
čuose J. Tumavičienę, K. 
Namaksienę, O. Biežienę, P. 
Grybienę, E. Mikužiūtę, N.

KADA?

Kada, kada sakyk, Tėvyne,
Mus vėl priglausi, kaip vaikus? 
Kada gi Nemunas ištvinęs 
Bus tasai kūdikis ramus?
Kada nustos tekėti kraujas ' 
Dubysa, Nerimi, Nyka?
Kada išnyks skriaudėjų gaujos, 
Teroras, melas ii’ klasta?
Kada gi mes—pilki klajūnai,
Po rūpesčių, skausmų, vargų, 
'Galėsim pailsėti laisve, ramumu? 
Kada išvargę parsvyruosim
Į Tėviškės gimtus namus 
Ir ten žaliam gojely uosių 
Papuošim karžygių kapus?
Kada gi tėvą, motinėlę,
Sesutę, brolį ir draugus 
Galėsim, kaip iš sapno kėlę, 
Priglaust — matyti apie mus? 
Kada gi gimtosios sodybos
Ir tie smutkeliai prie kelių,
Kaip tėvas, motina parymę, 
Sulauks sugrįžtančių vaikų?

Pranas Lembertą*

ruošti, moterų buvo 29. 
Taigi, moterys Amerikos

Lietuvių Susivienijimo (S. 
L.A.) veikime vaidina dide-

Gugienę, M. Aftukienę, K. Jį vaidmenį. Jei jos visos 
Katkevičienę, V. Količienę, būtų veiklesnės, tai ir Susi- 
O. Indrilienę ir kt. vienijimo reikalai būtų dar

E. Mikužiūtei buvo paves- geresni.
ta pristatyti Čikagos majo
rą, kuris buvo atėjęs seimą 
pasveikinti, ir ji tai atliko 
labai sumaniai ir gražiai. Ji 
ir seimo banketui vadova
vo, pasikeisdama su N. Gu- 
giene, kuri tvarkė meninę 
dalį. Abi savo pareigas at
liko ne amerikoniškai, tai 
yra be “džoukų”, rimtai.

Pažymėtina, kad banke
to meninę dalį atliko vienos 
moterys — ponia Ch. Aus- 
tin, J. O. Stephens ir G. 
Mitchell ir p-lė J. Mileriūtė, 
tik vieną A. Brazį talkon 
pasikvietusios. Visos jos y- 
ra Susivienijimo narės.

Iš 6 dovanojusių šiam su
važiavimui po kuopą asme
nų buvo 3 moterys. (J. Tu
mavičienė, P. Grybienė ir A. 
Valatkienė).

Iš 18 apdovanotųjų jubi- 
lėjiniais diplomais ir ženk
lais už ne mažiau kaip 20 
metų pasidarbavimą Susi
vienijimui buvo 5 moterys.

Iš 62 asmenų, kurie suda
rė įvairias komisijas seimui

ŠEIMININKĖMS
Virtiniai su tarkuotomis

Iš 2 stiklinių miltų, pu
sės ar ir viso kiaušinio, dru
skos ir pusės stiklinės van
dens užminkyti tešlą ir pa
laikyti pusvalandį, kad su
stingtų.

Įdarui imti 8 bulves, 3 
uncijas lašinių, pipirų, svo
gūnų, druskos, sviesto. Sku
stas bulves sutarkuoti, nu
sunkti, sudėti smulkiai su- 
piaustytus lašinius, svieste 
paspirgintą svogūną, prie
skonius ir išmaišyti. Pb ga
balėlį dėti ant iškočiotos te
šlos ir daryti virtinukus. Jų 
kraštus gerai apspausti, nes 
juos reikia ilgiau virti.

Keptuvėje paspirginti la
šinius, pridėti grietinės ir 
užpilti ant išvirtau virtinių. 

Bulvių įdarą galima trum

pai patroškinti keptuvėj 
arba kimšti netroškintą.
Deginto cukrau* kisielius

Kvorta pieno, pusė stikli 
nės cukraus, 3 šaukštai kra 
kmolo, uogų sulčių.

Pieną užvirinti. Kitame 
indely padeginti šaukštą cu 
kraus ir atskiedus supilti 
verdantį pieną. Gerai išmai 
šius, sudėti likusį cukrų, už 
virinti, supilti šaltame piene 
išleistą krakmolą ir dai 
kartą užvirinti. Po to užšal 
dyti ir, išėmus iš formos 
paduoti su sultimis.

Nieko nekenkia pasakyti di 
kartu tai, kas gera.

Plutarch

SAFETY HINTS
from fhe Red Cross

WkeU»er It’a 
tMa *lx-«lM»ter to

(Tęsinys)
Visos galvos atsigręžė, ir visos akys sužiuro į Ve

roniką : pasirodė jai, kad kiekvienas atspėjęs jos nuo
dėmę, įsigrūdo ji į žmones ir atsiklaupusi iš gėdos visa 
nutirpo.

Viskas jos galvoje suiro, susimaišė. Pasilenkusi 
bijojo pakeiti galvą, nes, rodėsi jai, visi į ją žiūri ir 
tik laukia, kad pažvelgtų jai į akis ir ja pasibiaurėtų.

Per sumą, evangelijos metu, sustojus visiems žmo
nėms, ji, kaip ką pavogus, išsibrukę per žmones lau
kan ir, nieko nebenutuokdama, nuėjo Butrimonių keliu.

Susilaikė tik ties kapinėmis, čia, irgi nieko ne
nutuokdama, šmaukštelėjo pro vartelius, praėjo dvari
ninkų koplytėlę ir, atsidūrusi ties motutės kapu, iš to
lo suriko:

—Ach, ach-a-aa, ha, haa! Mamyt, mamyt! Ach, 
a-a, ha, haa!..—ir pribėgusi parpuolė kniūpsčia ant 
motulės kapo. Parpuolusi veidu įsirausė į žoles, ran
kas į smėlį suleido ir, kaip mažas vaikas, užsigaikščiojo.

Tylu kapinėse: nei žmonių, nei triukšmo, nei kas
dieninio judėjimo. Visur vien stirkso kryžiai, visui’ 
smėlio kupsteliai, po kuriais ilsisi žemės vargdieniai; 
/isur žaliuoja medžiai, žydi gėlės ir, gedulingai birben
amos, skraido žiedas nuo žiedo ratuotos bitelės. Skrai
do birbena ir, rodos, pasakoja, kaip sunkiai velioniai 
pasaulyje gyveno, kaip vargo, triūsė, kaip į kapus nu- 
ijo; kaip vienus šioje ašarų pakalnėje bėdos graužė, 
litus ligos kamavo, kaip paskui vienų ligai verkė, ki
us veikiai pamiršo. Pasakoja, kaip mirusi močiutė ma
ručius našlaičius paliko, kaip mirė mergelė, meilės ne- 
>ažinusi, kaip ilsis bernelis, svetimoje šalelėje galvelę 
jaguldęs. .. Skraido, birbena, pasakoja. Klauso jų me- 
lžiai,vgėlės ir kryžiai pakrypę... Daug daug ant kiek- 
zier.o kapo kiekvienam žiedeliui bitelė rauda, pasakoja 
r bepasakodama giliai atsidūsta, suzvimbia ir, apsukusi 
>re ratą, išnyksta dangaus mėlynėje...

Ir Veronika, bitelės įsiklausiusi, nutilo, prie kapo 
irilipusi, Jyg nurimo; tačiau retkarčiais traukosi jos 
iečiai, dreba nugara ir rankos rausiasi giliau į mo
tutės kapą.

Bažnyčioje pasibaigė ir pamaldos, ir žmonės~pra- 
iėjo namo skirstytis, ir pro kapines ratais trinksėti. 
Zieni jų užsuko į kapines dar pasimelsti už tėvus, bro- 
ius, seseris; šen bei ten pradėjo balsu verkti, vaitoti, 
irangiais gailiais žodeliais velionius minėti. Vienur ver
tė motutė dukrelės, kitur dukrelė motutės. Tai ant ne- 
uskubusio dar apželti kapo verkšleno jauna našlė, tai 
neįdėsi poteriavo žila senutė, pergyvenusi vaikučius. 
Koplytėlės pavėsyje sėdinėjo p^simeldusios moterėlės ir, 
tąsdamos rsgaičio su sūriu, peikė savo marčias, nusi- 
kundė tėvais, sūnumis... Kitoje vietoje dėstė bėdas 
margelius dvi seniai nesimačiusios seserys, toli viena 
iuo antros išėjusios už vyrų. žodžiu, čia buvo vieta 
e liežuviams, ne apkalbinėjimams, o vieta ašaroms iš- 
ieti, vargeliams išpasakoti ir brangiems įnirusiems at- 
iminti.

Galop ir kapinėse sumažėjo, o Veronika vis dar 
ebeverkė ant motutės kapo ir baisias mintis galvojo.

—Ko gi tu, dukrel, ko gi?—tarė, už pečių krutin- 
lama Veroniką, priėjusi nepažįstama senutė, kai mer
gina prieš išeidama vėl pradėjo balsu verkti ir galvą
motutės kapą badyti.

—Ko gi tu, dukrel? Ar motutės, ar tėvelio verki? 
7it, dukrel, cit! Nusiramink. Jo valia šventa, gal žino, 
:ą daro. Juk ir mano visi trys čia guli: ir tėvas, ir sū- 
įus, ir dukrelė, bet ką gi padarysi. Jo valia šventa. 
Nukalbėk, dukrel, tris “Sveika Marija” už dūšeles, čyš- 
*iuj esančias, ir eik namo. Ir taip jau vėlu, o namie, 
cinai, dar ruošos-turi.

—Tetulyt, aš ne motutės!.. — suriko Veronika smė- 
io prisiževėjusiomis lūpomis ir pakėlė galvą nuo kapo, 
ačiau didžiai jos paveikslo sugraudinta senutė nesu- 
irato ir, išvyniojusi iš skarelės mažutę bandutę, pada
lė merginai, tardama:

—Še, dukrel, suvalgyk, še, juk gal nuo pusryčių 
lieko burnoj nesi turėjusi; suvalgyk ir eik namo, o 
<ą čia begelbės... Jo valia šventa, gal žino... — ir 
senutė, šluostydamasi ašaras, nuėjo šalin.

• • •
Buvo jau pavakarys, kai Veronika parėjo namo.
Dar eidama per daržą, pamatė, kad jų kieme ir 

troboje yra susirinkę daug žmonių, daugiausia moterų 
ir merginų.

—Nejaugi būtų sužinojusios? — šmėstelėjo Veroni
kos galvoje mintis.

—Nejaugi Juozaponienė būtų pasakiusi? Ne, gal 
tik kortelių suėjo traukti.

Bet, kai Veroniką pamatė, iš kiemo tuojau pradėjo 
visos skirstytis: vienos pro dureles išburbėjo į Butkaus 
daržą, kitos išsmuko pro kluoną, kitos stačiai pro var
telius išėjo iš kiemo, lyg namo skubėdamos, o Juoza
ponienė pervirto per statinių tvorą į Lukšo kiemą.

| 7 m
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Rygoje prieš SO metu komunistais, štai ten sumi- su to posėdžio atidarymu, name mažumų universitete į Vietines ŽitllOS 
nėtas Pr. Eidukevičius net! Toje pačioje knygoje pogrindžio veikimui, ir kaip1

.švečia* ii Clevelando

J. VLKS

kaipo Latvijos socialdemo-Įdaug prikalbėta ir prirašyta to amato pramokęs, pasiųs- ję g Kriaučiūno
,______A____ __________aII___ ____ •-___ r. | • **, «L.l_ *t:_ I_  Ii_ VT-..___ 11.1—.____ —— T I—i--kratų partijos vienas steigė
jų. Latvijos socialdemokra
tų partija įsisteigė 1897 m. 
ir būk jaū tais pačiais me-(Tęsinys)

Kiti "Giedro*” nariai žandarmijos tardytojų na-'tais Pr. Eidukevičius palai- 
gus, kad mažiausia žinotum kęs ryšius su Lietuvos so- 

Būtų galima tų pilkų, kas- pavardžių ir bendrai apie Į cialdemokratų partijos cen- 
dienybės žmonių, mokslu, pogrindžio veikimą ir jo da-!tro komitetu Vilniuje. Bet

__ - 9.___  m J • __ ___

apie Vladą Rekašių kaip bu-1 tas Nepriklausomon Lietu- 
vusį vieną žymiųjų Rygos von pogrindžio veikimui, 
lietuvių darbininkų tarpe
veikėjų. Net J. Jurginio
“Lietuvos TSR istorijos” va
dovėlyje apie tai nušnekėta 
ir, žinoma, jis, V. Rekašius 
suminėtas tėh kaip vienas

šviesa ir turtu neišpaikintų lyvių gyvenimą. Tada ir .Latvijoje to “žymaus komu-j darbščiųjų ir nuosaikių ko- 
asmenų, veikusių Rygos lie- “spiriamas” neturėsi ką pa- nistų veikėjo” po pirmojo'munistų. Ar galima visa im- 
tuvių socialdemokratų po- sakyti, prisipažinti, kas ne- pasaulinio karo Rygoje nei jti už gryną pinigą kas to-

J—_ j— • 21 • • 7 i • - -- ----grindyje ir dalyvavusių reikia išsipasakoti, 
draugijos “Giedros” narių Kas iš tada Rygoje vei- 
veikloje, sąrašas dar ilgai kusių čia jau buvo suminė- 
tęsti. Deja, laiko ir erdvės ta, tai buvo tie, kurie savo niau Rygoje gyvenusius so- 
dulkės daugelio jų pavardes veikimu prasikišo pro kitus cialdemokratus Kiprą Bieli- 
užklojo mano atmintyje. Ir ir viešai daug kam buvoži-^nį, Kazimierą Venclauskį 
ne vien tik tos “dulkės” čia nomi. O kiti, jei ir veikė, 
kaltos. Pogrindžio veikimo tai veikė nuošalyje nuo kitų,
l--n.nn.iiT,- -2 2 A<w2 11“ • • J • • i •

tu su Justu Paleckiu ir ki-
latviai, nei lietuviai sočiai-'je knygoje ir “istorijoje” tais buvo komandiruotas 
demokratai neprisiminė, jo,prirašyta? . Maskvon parsivežti “Stali-

Buvo kooptuotas į Lietuvos knygos “Siauruoju takeliu 
komunistų partijos centro autoriaus K B. Kriaučiūno 
komitetą ir tokiu išbuvo iki a(jiesą, bet per neapsižiūrė
jo mirties. Jis, Lietuvą bol-Įjimą apgyvendinome jj ne 
ševikams okupavus , buvo(Connecticut valstijoj, kur 
“išrinktas” Aukščiausio so-Į jis bet Massachus-
vieto Lietuvoje ir Maskvojejetts val8tijoj. Jo tikras adre- 
nariu. Taip pat 1940 m. kar-l^ yra: K g Kriaučiūnas,

Pirmadienį lankėsi Ber- 
______ nardas Kondrad iš Cleve-

Pereit, savaitę padavėme kuris į Bostoną atvy-
____„ ko dalyvauti Mechamcal A-

ducational Ass. of America 
konvencijoje.

Daynard Drive, Canton, 
Conn. Už klaidą atsiprašom.

nežinojo. Tuo metu kai se- V. Rekašius Rygoje atsi
rado 1913 m. lapkričio mė
nesio pabaigoje, o 1914 m. 
liepos mėn. pabaigoje jis

visi gerai prisiminė ir kaijjau buvo policijos suimtas reikalas koks ištikdavo, štai Įįetoli §ialgfų Vadinasi, bū-
konspiracijos taisyklės rei- visiems nesimesdami į akis. važiuodavo į Šiaulius suK.1^ majįa laiko, kad jis bū- 
kalavo tvirtai nedėti galvon | Tiesa, okupuotoje Lietu-:Venclauskiu pasitarti. GiK.jtų galėjęs spėti Rygoje pa
savo bendraminčių pavar-voje išleistoje knygoje “Re-i Bielinis buvo suimtas, teis- ^reikšti savo “revoliuciniu”
slcrill 111/10 nriaimir.li iŠ ..„I ..„II.__-_________!-•'_____ -r • , tna Irnlfiti kniirmA t .. . _ __ •džių, juos prisiminti iš vei
do ar slaptavardžių, kurie

voliucinis judėjimas Lietu
voje” suminėta ir daugiau

tokius turėjo. Tai buvo rei- rygiečių socialdemokratų 
kalaujama tais sumetimais, pogrindyje veikusių ir visi 
kad iei “iklimnsi” natalrsi i l«/»

tas kalėti ir bausmę atlikus 
ištremtas Sibiran.

Nė K. Bielinio, nė K.Ven-

veikimu. Tas 20 metų jau
nuolis V. Rekašius buvo at
kviestas Rygon padirbėti

kad jei “įklimpsi”, pateksi į jie išvedami buvus grynais dės nė piktu, nė geru nesu-
clauskio toje knygoje pavar-pradėjusio eiti lietuvių so-
zlAo v* a •_! 1    .5*1 _5_x_  

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse geležinkelių yra 219,000 
mylių, o Sovietų Sąjungoj, ku
rios plotas yra du su puse kar
tų didesnis, tik 59,000 mylių.

Pakalbinkime draugu* ir 
kaimynu* užsi'sakyti “Kelei
vi”. Kaina metama $4.

Jieškofimai

no saulę” tai yra prašyti vi- [ 
sasąjunginio aukščiausio so
vieto priimti į SSSR tarpą.

Karolis Didžiulis taip pat 
reiškėsi komunistų spaudo
je, dažnai Edvardu pasira
šydavo.

Tai tiek apie Rygos 1908- 
1913 m. lietuvius socialde
mokratus ir lietuvių darbi
ninkų blaivybės draugijos 
“Giedros” narius.

Kai visus juos, tuos kas
dienybės pilkus anuomet 
veikusius Rygoje darbinin
kus dabar prisimeni ir pa
sidairai mūsų išeivijos švie-

Vitalis Lembertas rugpjū
čio 24 d. susituokia su Da
nute Daukantaite. Iškilmin
gas vestuvinis pokylis bus 
So. Bostono Lietuvių Dr-jos 
auditorijoje tą dieną 5 vai. 
vak.

Viešnia ii Los Angeles

REIKALINGA PARTNERĖ
Reikalinjra partnerė bendradarbė 

jauna lietuvaitė gerai einančioje 
prekybos Įstaigoje. Dėl informacijų 
prašom rašyti adresu:

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

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugo. Aš esu 
55 metų amžiaus farmerka, tunu 
103 akerių ūkj. Daugiau informacijų 
per laišką.

Anne Beech 
Rt. 5
Zanesville, Ohio

Paieškau gyvenimo draugo apie 65 
metų amžiaus. Aš esu našlė 58 metų 
ir neatrodau tiek. Turiu savo išmokė
tų namų ir 2 akerių žemės, noriu su
sirasti draugų.
Prašau rašyti par “Keleivį” pride
dant Mrs. M. T. ((33

Mus aplankė malonia vie
šnia iš Los Angeles Adelė 
Valukonienė; Ji So. Bosto
ne, W. Hanovery ir Roslin-

. A ,, . . dale gyveno net 87 metus,
suomenes gretose, išgirsti jų prieš 6 metus su šeima 
aimanas, nusiviiimą, bergz- išsikėlė j Kaliforniją ir ten 
džius ginčus spaudoje ir kai !tebegyvena.
visa tai sugretini, tai širdy-

cialdemokratų išleisto sa
vaitraščio “Vilnies” redak- 

Taip pat daug toje kny- Cijoj — taisyti korektūrą ir 
kitus darbus, susijusius su 
laikraščio administracija at
likti. Tik tokiu jis Rygoje 
darbininkų tarpe buvo žino
mas. Jau tada jo buvo aiš
kiai palinkusio į socialde
mokratus, bet dar nespėju
sio komunistiniais daigais 
apaugti.

1920 m. VI. Rekašius ne
išaiškintose aplinkybėse bu
vo pašautas Plungės apylin
kėje ir tuoj mirė. Taigi, žu
vimo metu, VI. Rekašiaus

minėtos.
PASKENDUOLE

goję prirašyta ir.apie Juozą 
Ozarskį, Rygoje veikusį. 
Tokio būta, kaip būta Em. 
Šimkutės, Pr. Stripeikos, bet 
nė vienas jų tada savo vei 
kimu nepasižymėjo. O juo

-Ak, mat, trupučiuką uhmkau mieste.y, - atsa-

Atkelta iš 6 psL
—Kas gi čia, Veronika, tavęs nebegalima sulaukti 

valgyt, vis su paskutiniais teliokais atsivarai,— kaip 
nieko nebuvus, prabilo į merginą Kaikaris, nežiūrėda
mas į ją, bet kažką taisydamas tvoroje

esą,
w .. v, - ,i-x. • lietuvių socialdemokratų vei-

O. ir Veronika parėjo, prašneko įs klėties ir kusių pogrindyje nebuvo; 
Kaikarienė, bepurtindama pro pravertas duris sijoną, apie juos nekalbėta ir dėl 

Tai greičiau gi, vyrukai, sėskitės už stalo, ak ir bolševizmo jokių ginčų ne- 
aš jau įsinorėjau. 'kelta, visų veikta vieningai.

—Ar priėjai gi tu, dukrel, išpažinties? — paklausė, -Beje, Emilija Šimkutė buvo 
nežiūrėdama į ją, Kaikarienė, kai visi susėdo už stalo, scenos mėgėja, . “Giedros” 

—Ne, nepriėjau, — atsakė Veronika ir, «nedrįsda- draugijos kultūrinių paren- 
ma pakelti akių, nuleido galvą. dalyve.

—Nejaugi matė? Nejaugi žino? Nejaugi Juozapo-! 1^,eo.n^ Vaidelauską “Re-
nienė pasakė? — paskui vienas kitą kilo merginos gal- vo'1^cl^1° Judėjimo Lietu- 
voje klausim^ Ir neapsiriko ji: visi jau žinojo ne tik kip’riėV*

kė Veronika.

je jauku pasidaro, gimsta 
tvirtas tikėjimas sava tau
ta, savo darbo žmonėmis ir 
nesvyruoji, neabejoji, kad 
ir nūnai okupuotoje Lietu
voje tos kasdienybės pilku
moje yra tyloje, kitų nepa
stebimi veikia, kruta kaip 
moka, gali, skina kelią į ge-

dar būta jaunuolio 26 m. resnę, laisvesnę ateitį, veda 
Pradedant 1918 m. V. Re-Jį nepriklausomą demokrati-

Nepavyko išgelbėti
1 Įmetu švedų vaikas, ku

ris buvo atvežtas į Bostoną 
inkstui įdėti (jis gimė vienu 
inkstu, o vėliau ir tas suge
do), mirė praeitą penkta
dienį. 45 geriausi specialis
tai stengėsi vaiką išgelbėti, 
bet nepavyko.
titrūksta nuo savo tautos 
kelmo ir pradeda tik savimi

lraaiiic rtacinae/i i h/ilč/zvilriifi IliaiS D&ffrindžUS PTlStfl. T.1P-
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ir pradėjo reikštis jų spau- tuvos valstybės gyvenimą. . sukinėtis
Kai sviesuomenės dalis a- P.suKmetis, 

tai įs čia gimsta nusivilimas,

jos nelaimę, bet žinojo, ir kad kunigas išrišimo nedavė, 
kad barės, kad kojomis trepsėjo ir už kasų pešė; visi
suprato, kokiu nuomaru Sekminėse Veronika apmirė. ________ ,

—O ką gi kūmais prašysi? — staiga, tęsdamas žo- j vienas seniausių to meto 
dį po žodžio, paklausė drūtu balsu priešais Veroniką .Žeimelyje atidarė valsčiaus 
sėdįs bernas Anicokas. ^susidariusios pirmos tarybos

—Tavo čia darbas, — rūsčiai sušneko į jį šeimi-' posėdį. Iš čia neseka, kad 
ninkas ir pridėjo: — šaukštu va kakton! !J° būta apsisprendusio ko-

Visi nutilo, o Veronika norėjo nuryti sukramtytą •m«njsto. Tada jo politinis

1919 m. Lietuvoje veikusių 
komunistų. Ar tokiu jis bu
vo? Abejotina, jei jis, kaip

kąsnelį, bet kąsnelis atsistojo gerklės gale, ir mergina, 
padėjusi ant stalo šaukštą, užsitraukė skarelę ir pra
virko.

—Kokia čia kam bėda, — pridėjo ir šeimininkė, 
prie krosnies pilstydama kruopas, — jos nuodėmė, ji 
ir kentės.

(Bus daugiau)

doje.
Lietuvos komunistai, dabar 

prisimindami Karolio Di
džiulio, kuris mirė šių metų 
gegužės mėn. veikimą, ra
šo taip pat*, kad ir jis buvo 
Rygoje ir veikė socialdemo
kratų gretose. Rygoje jis 
buvo, bet apie jo veikimą 
nebuvo girdėti, nors jo vė
liau veikta tarp komunistų 
plačiai. Jis 1920 m. prade
dant buvo apmokytas vadi-

aimanos, nes tautos kūry
bingoji versmė prasimušusi 
teka pro juos.

(Bus daugiau
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įveikimas veik ir pasibaigė

ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname NVorcesterį ir apylinkę vaistais

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 

ir Ramunės 
ita yra visada 

gerai išsigerti.
Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne
šiu nčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broaduay 

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

TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Quadric 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvus mie
gamieji. dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo. « . ..
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
Telefonas: PUTNAM — WAln*t 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jaugia tMtavias bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinj solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10,000 dešimčiai 

ir dvfltešimčtai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinime* atei
čiai.

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

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos ild 
giltas senatvės.

Daugiau linių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykit* tokiu adrero:

DR. M J. VINIKAS
M7 Woet 9Mi Strodk, Nmr Vark L N. T.

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai TOmsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, j kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yni reikalingi sveikatai ir ilgam 

I J amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die
ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex 1 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrini 

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Są^ Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

ŽODYNAS
A. LALIO

Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti ksurtu *u 
užsakynau

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay

So. Boston 27, Man.

Persiunčiami Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kita* SSSR Dalu
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžtas lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CU, INC.
Lieensed hjr USSk

135 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Y^ TeL CH 3-8S83 
MUSŲ SKYRIAI

332 Filhnore Avv. 
BUFFALO 6, N. Y. 
TeL MOhavrk 2674

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

) Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
i paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
t vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
{ ten jūsų giminėms yra vartas mažiausai 80-100 rublių.
J F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
• * 3 jardai vilnonio Atgaline šiltesnėms dresėms

* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
* 1 šveicariška medvilnės satininė skara 

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros v ‘ ’ *

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai worsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara
—Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS įElNA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už $75 ir $100, arba sudarykite savo
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBfi. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tozdb of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705

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

HES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” gpaustavt padarys tamstoms viską 
ir imsiąs gteičiao ir pigiau, negu kuri non 
Idta spaustuvė. Praiome kreiptis Nuo adresu:

"KELEIVIS"
• South Boston 27,

116 East 7th Street 
NfcW YORK CITY

132 Franklin Ava. 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 9-4724 

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
TeL TOunsend 9-3989

TA YU 2-0389 
<32 W. Girard Avė.

CLEVELAND 13. OHIO DETROIT 12, MICH. PHILADBLPHTA 23, PA.
TA TOw«r 1-1461 TA TOunsend 9-3989 TA TVAlnst 5-8478

Visais klausimais, ryšyje so persiuntimu siuntinių Jūsų riminėms ir draugams, kreipkitės i mūsų pa
tyrusius, atydiius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstantius patenkintų klijentu, 1*0% garantuoja siuntinių prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiurbiamas laike 48 valandų fr adresatų pasiekia per 8-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų). Jūs dar spėsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

Mūsų ĮsUtgose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryšių, kumpių ir t. t, p taip pat pramonės gaminių: vilnoaių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų peštomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad men ■—n epeeialletai Mantinių

999 LHerary f 
CLEVELAND

t
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Vietinės Žinios
Retas vaikas

Pereitame ‘‘Keleivio” nu
meryje buvo rašyta apie iš-j; Jau buvo rašyta, kad dr. 
radėją jaunuolį* Gediminą Marija Gimbutienė rugpiū- 
Ivašką, o šįkart čia suminė- čio 6 d. išvyksta į Europą 
siu kitą vyriškai sampotau- dalyvauti tarptautiniame ar- 
janti 13 metų amžiaus her-. cheologų suvažiavime, kuris 
niuką Juozą Orlauską, taip bus Hamburge rugpiūčio 
pat čia gimusį ir ne gatvė- 24-30 dienomis. Ten mūsų

mokslininkė skaitys paskai
tą apie ‘‘žalvario amžiaus 
Kultūrą Rytų Europoje”.

Dr. M. Gimbutienė be to 
dalyvaus Pietų Prancūzijoj 
Vykdomuose apie 17,000 
senumo sodybos kasinėji
muose, archeologinėje eks
kursijoje po Vokietiją, mok
sliniais reikalais aplankys 
Daniją ii* Skandinavijos val
stybes, Ispanijoj Barceionos

mis ar pakampėmis besi 
vaikštantį, kaip daug kas iš 
jaunuolių, bet mėgstantį 
knygų nusipirkti ir iš jų sau 
žinių gauti. Kurią dieną at
eina jis į Lietuvių baldų 
krautuvę — Lithuanian Fur
niture Co. ir savininkės O- 
nos ivaškienės klausia sau 
lovos su knygų lentynėlėmis 
pirktis. Savininkė, turėda
ma pirmą tokį jauniausią 
pirkėją, dar suabejojo iš- 
klausir.ėdama. Bet pirkėjas 
rimtai ir sąmoningai išaiš
kino: esąs pradžios mokyk
los mokinys, atliekamu lai
ku padedąs tėvams jų pre
kyboje, o daugiau vis skai
tąs. turis savo knygų, ir tik 
tokios lovos jam reikią, kad 
ir atsigulęs čia pat turėtų 
pasidėtų knygų pasiskaityti 
ir savo radiją pasistatyti^
Kitokios lovos be knygų len
tynėlių jis nesutiko pirkti.

Kai savininkė jo paklau
sė, kodėl vienas atėjęs pirk
ti, tai jai atsakė: “Noriu 
siurprizą savo tėveliams pa
dalyti”. Savininkė dar la-' Pereitą penktadienį mus 
biau nustebo, kai jis už tą lankė svečiai iš Montrealio, 
52 dolerių vertės lovą išsiė- Kanadoj. Buvo atvykę drau- 
mė mokėti visą sumą po vie- gai Jonas Valašimas su žmo
ną dolerį, ir pasiklausė kam na ir P. Januška su žmona, 
vis po dolerį prisirinkęs., Su jais kartu buvo atvykusi 
Berniukas atsakė pardavž-draugės Januškienės gimi- 
nėjąs laikraščius ir, susirin- naitė Rudokienė su sūnumi 
kęs ligi dolerio, smulkiuo- iš Lynno. Svečiai atostogų
sius išsikeičiąs į dolerį ir 
vis pasidedąs.

Dabai bus džiaugsmo ir

• Velionio Antano asmeny* butas nuomai REIKALINGAS VYRAS
į LDD 21 ko. neteko bran- 281 E st- Bostone butas i* 4'ar moteris prie virtuvės darbo. 

T . __ , . _ nr . ! . y . . _ . „ kambarių labai gerai įrengtas, antra--. , . , . r,,,.Liepos 27 d. mirė West gaus nario. Lai būna tau, me aukšte. Kreiptis 206 e. st. «ker- Kreiptis į dr. D. Pilką (646 
Broadvray, So. Boston, Mass.).

Mirė A. PetkevičiusPADĖKA
i

Gerb. p. redaktoriau,
Prašau Jūsų laikraščio 

skiltyse išspausdinti šį mū
sų padėkos pareiškimą'mū
sų bičiuliams ir draugams 
už suruoštą malonią staig
meną — šaunią puotą mū
sų vedybinio gyvenimo 25 
metų sukakties proga.

šia proga dar sykį pasi
tvirtino sena taisyklė, kad 
turėti tikrų draugų reiškia 
daugiau, negu pinigų (net 
ir gyvenant Amerikoje).
Mūsų bičiulių sudėti nuošir- .............
dūs jausmai, darbas ir pa- vo automobilių mechanikas.

Roxbury gyvenęs Antanas Antanai, amžina ramybė, o pas s* Janelian* 1*ame
Petkevičius, 64 m. amžiaus, dukroms, anūkams, gimi-,----- 1
palikęs liūdinčias dukteris nėms ir draugams reiš- 
Helen ir Franees Montgo-^kiu širdingą užuojautą, 
meiy, gyvenančią Antonio
mieste, Texas, kuri taipgi | Draugas
atvyko į laidotuves, 2 anū-'-------------------------------
kus, daug draugų ir gerų -|Ue dar neskaitė?
bičiulių. j ______

Velionis buvo kilęs iš Sau- Į “Keleivio** administracijo- Į 
dėnų km., Kirdulių parap., ; je galima gauti

NUPIGINTI NAMAI
Dorchestery arti Andrew stoties, 
kampinis dviejų durų, 5 butų namas 
22 kamb. 5 vonios, 2 aliejaus šildy
tuvai. Kaina tik $9,500, nuomos neša 
$2,400, įmokėti $1,000.

Ashmont'arti stoties 3 butų po 4-4-5 
kamb. su aliejaus šildytuvais, gara- 
žius, puiki, patogi, rami vieta. Kai
na $12,700, nuomos $157 per mėnesį.

stangos jokiomis materiali
nėmis vertybėmis neįkai
nuojami. Ir tai įrodė p. 
Marta Kraunelis, jos dukra 
Marytė, sūnus Antanas ii* 
inž. Jonas Mikalauskas, su- 
ruošdami taip įspūdingas 
vaišes, mūsų sponsoriai ir 
globėjai. Amerikoje Stela ir 
Juozas Lukai, Danutė ir 
Kazys Baltai, Jevutė ir Me-

universitete skaitys 2 pa-i?:t.Kavaj!auskai’ ?"utė,ir
skaitąs Rytų Europos prois- 
corės klausimais.

J Bostoną dr. M. Gimbu
tienė grįš tik spalio mėnesį.

Linkime jai laimingos ir 
sėkmingos kelionės.

V. Sirutavičius pakeitė butą

Inž. V. Sirutavičius su 
šeima pakeitė butą. Dabar 
jo adresas yra toks: 497 
Broadvay, So. Boston 27. 
Mass.

Svečiai iš Montrealio

Albinas Šležai, Skolastika 
ir Vytautas Stelmokai, po
nia Vlada Strockienė, Stasė 
ir Edmundas Cibai, Stela ir 
Pranas Averkai savo nuo
širdžiais linkėjimais bei do
vanomis.

Buvo nepaprastai malonu 
gauti sveikinimus iš Lietu
vos, iš Čikagos nuo p.p. Tra- 
pikų, iš Nashua p.p. Griauž- 
džių, iš Lovvellio p.p. Ka- 
peckų ir visos eilės draugų, 
sveikinusių žodžiu ir raštu.

Šiuo būdu, mieli bičiuliai 
ir draugai, priimkite mūsų 
tikrai širdingą padėką.

Šis Jūsų organizuotas įvy
kis pasiliks mūsų atmintyje 
kaip vienas gražiausių pri
siminimų. Ačiū

Jūsų Elena ir Bruno 
Kalvaičiai

Lankėsi Atlanto pakrašty

Mattapan 6 butų po 5-6 kamb. atskiri 
im ■ M m .šildytuvai, garažai. Kaina $25,000,Manampoles apskr., Ame- una “Darbo” ir Varpo nu- nuomos $4,300, įmokėti $5,000 ar ma-

rikoj išgyveno 50 metų, bu- nerius. jz,au* _____________
“Darbo” kaina 75 centai, t City Point arti “L” maudynių, 2 bu- 

Jis priklausė Lietuvių Dar- “Varpo” $2.00. Abiejuose Į S ’į?1j££b- su šildytuvais- Kai*
bininkų Dr-jos 21 kuopai, yra daug įdomių straipsnių, i -------- :-----------

-ll. i ■ __ !• __ _<• • ūbi 1 So. Bostone arti Thomas Park pnekunos gyvų gelių vainikas,; Jau galima gauki ir Ma- pamario 3 butų po 4-5 kamb. aliejaus 
tarp daugelio kitų, papuošė ioji Lietuva”, kaina $5.00.; šildytuvas, kaina $10,500. Ten pat ki- 
a. a. atminties Antano kapą Tai 330 pusi. knyga, kūną trokų, bus parduotas visai pigiai-pus- 
Nauj. Kalvarijos kapinėse. ’ parašė 5 mokslininkai.

Nauja Siuntinių Persiuntimo Įstaiga
556 E. Broadvray, So. Boston, Mass., atidaryta nauja į«-' 
taiga siuntiniams siųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitur.
Didžiausias siuntinys gali sverti 44 svarus.
Siuntėjų patogumui turime ir standartinių siuntinių. Pavyzdžiui:

—trims vyriškiems kostiumams 100% vilnonės angliškos 
medžiagos siuntinys su persiuntimu kaštuoja $56. Arba trims

velčiui.
Dėl daugiau žinių malonėkite kreip
tis pas A. IVAS (Ivaškevičių):

Lithuanian Ageney 
545 E. Broaduay, So. Boston, Mass. 

TeL AN 8-0605 ar 0606

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
J Parduodu pirmos rūšies odų, au- > 

.... , .. - ... • 4 lėlius, padus, vitpadžius siunti-*vyriškiems kostiumams pusvilnones medžiagos su reikiamu Į4 liams j užjūriui nupiginta kaina.
kiekiu pamušalo siuntinys kaštuoja 47 dolerius.

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

Masu adresas: —GLOBĖ ENTERPRISES, INC.
656 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS. <

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

4 Atlieku visus batsiuvio 
greit, sąžiningai ir duodu patari-

3 mus apie odas. Adresas:
j 173 Eighth St„ So. Boston 
4| nuo 7 ryto iki 7 vaL vak, išsky

rus trečiadienius ir
Telefonas: AN 8-0055

Liiiuirn

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis

proga lankė gimines Naujo
joj Anglijoj.

Svečiai yra seni “Kelei-
pirkėjui, ir jo tėvams. Jis vio” skaitytojai ir rėmėjai, 
yra vienintelis tėvų vaikas ir Ir šio apsilankymo prqga 
neišlepintas. Iš tokio prie- jie paliko “Tėvui” dovaniį 
augliaus ir visuomenei yra ir linkėjimų laikraščiui. A-
džiaugsmo.

Jis yra visuomenės veikė
jo ir verslininko Juozo Ar
lausko sūnus.

Korsp.

Svečiai ii Maine

Trečiadienį mus aplankė 
Izabelė ir Antanas Burbos, 
gyvenantieji Rumford, Me. 
Juos atlydėjo Lidija ir A- 
dolfas Monkevičiai iš Lynn, 
Mass. Jie visi seniai skaito 
Keleivį, bet nebuvo matę, 
kaip jis VTa įsirengęs, to 
dėl su dideliu dėmesiu ap
žiūrėjo visas jo patalpas, 
mašinas ir t.t. Išeidami sa
kė, kad dabar žinosime, iš 
kur Keleivis mus lanko. 
Juokaudami jie dairėsi ieš
kodami. kame yra Maikis su 
tėvu. Keleivio įstaigos ve
dėjas J. Januškis jiems pa
aiškino, kad dienos metu 
Maikis yra mokykloje, o tė
vas turbūt kurioj nors kar- 
čiamoj.

Burbos atvažiavo aplan
kyti savo gerų bičiulių Mon
kevičių. kurie seniau gyveno 
Kumforde. Bostone žadėjo 
pabūti porą dienų.

čiū maloniems svečiams.

Svečias iš Collinsville

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

Į Atlieka visokius 
aliejaus ir gazo vamzdžių į’ 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm r.«gu ką darote, _ 
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-583S 
12 Mt. Vernon. Dorshester, Maaa.)

NAMAI BĘ TABPININKV 
2 namai už $15,600, 3 ir 4 šeimų, šil
domi karšta vandeniu, su įvažiavimu, 
naujai apšiogeliuoti, pajamų duoda 
$2,580. Kreiptis Tri. HI 6-0074.

(37
PAMALDOS LIETUVIAMS""

BVANGBUKAMS
Kas sekmadienį, 12.00 vaL 

So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teolotss A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Baitą į lietuvių kalbą.

Dr. B.

Tri. AT

Dr. John Repshis
UFTUV1S GYDYTOJAS

M ir H
pagal susitarimų

Road
Arti Uahtm’a

Visiškas
{taisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

5 iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie* 

'niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

%L AN 8-2712 irba BI 4-8012

Dr. J. C. Seymour
(LAMDBIR)* 

Ir
Vaclovas Lukauskas su 

žmona, gyvenantieji Čika
goje, 3 savaičių atostogas 
praleido Atlanto pakrašty. 
Ta proga jie aplankė savo 
gimines Nevv Yorke, Bosto
ne ir kt. Be kitų, buvo pas 
savo dukterėčią E. Valio
nienę, kuri su šeima vasa-’ 
roja Cape Cod, ir sūnėną 
daktarą Stasį Jasaitį, gyv. 
Dorchestery (581 Adams
Street). Į

i— 
Daug sergančių protinėmis 
ligomis !

Statistika rodo, kad Mas-! 
sachusetts valstybė protinė-; 

I ikmariiT ligomis sergančių požiū- 
nu yra antroje vietoje. Pir
moje vietoje yra Nevv Yorko 
valstybė. Tų ligonių gydy
mas per metus kaštuoja 
daug milionų dolerių ir iš
laidos tam reikalui vis di
dėja.

PASAUK DABAR t#9 GE 6-1204

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

Z-EAT Apomlą

VALANDOS: bm 14, ta 14 
SS4 BBOAOWAT

’zU

Pereitą penktadienį mus 
j aplankė Aleksas Misaitis,' 
■senas Keleivio skaitytojas iš 
’ Collinsville, Conn. Jis į Bo
stoną atvyko atostogų metu 
su savo draugais pasimatyti. 
Mus aplankė jis su savo 
draugu Juozu
gyv. So. Bostone.

Minėjo 20 metų sukaktį

Rugpiūčio 2 d. St Dariaus 
posto patalpose buvo Prak- 
sinos jr Stasio Jakučių ve
dybinio gyvenimo 20 metų 
sukakties pokylis.

Tos sukakties tikroji die
na buvo liepos 30-ji. 

Sėkminga Minkų gegužinė

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Tunme 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 lietavišką vaistinę.
Sav. Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-8028

Nuo 9 ryto Iki 8 vai. vak. išskyros šventadienius, ir 1
i

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADVAT

TeL AN8-2806

Dr. J .L. Pasakomis 
Or9 Ameba E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nue 9 ryta U s

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Dar viena siuntinių įstaiga

Y. Kavaliauskak, kaip Ge
neral and Travel Co. atsto
vą'-. netrukus atidaro tos 
bendrovės skyrių So. Bosto
ne D ir W. Fourth gatvių 
kampe (greta pigiųjų butų 
Damų). Tai bus trečioji įs
taiga, kuri patarnaus norin
tiems
tuva i»* kitur

Valentinos ir Stepono Min
kų radijo gegužinė, kuri bu
vo praeitą sekmadienį Ro
muvos parke, sutraukė daug 
svečių. Joje buvo išrinkta 
N. Anglijos gražuolė Ann 
Kudirkaitė iš VValpole, 
Mass.

Meninėj programoj šoko 
ir O. Ivaškienės vadovauja
mas tautinių šokių sambū
ris.•
Atsiminkime Balfo gegužinę

Visi atsiminkime, kad rug
piūčio 17 d. Brocktone Ro
muvos parke bus Balfo Bos
tono skyriaus gegužinė. Pa

siųsti siuntinius į Lie- 'sistenkime taip susitvarkyti,
jkad joje galėtume būti.

I PATOGI VIETA PARENGIMAMS
FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti :

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

SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kita laiku: TeL GE 8-2887
muiunmim nsEfi

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame iinge- 
liaia; sutaisome pijazas ir 
dengiam bei taisom stogas. 
Prašom kreiptis:

A. J. NAKAKSY
BBAL BBTATB fi INSURANCE

408 W. Brasuhray 
SOUTB BOSTON. MASE 

OfBee TeL AN 8-0948
Bes. SI OBHKJB SIRBR 

▼art Beskery. ta.
TsL FA 3-SSll

t
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DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

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

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- 
, tų sųraša ir aiškius siuntėjo ir ravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime .1 ums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti pašto siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel* 

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
*Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsą įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiančia siantinias. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame sa Inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kandie* mm » Ud 5 vaL valu, ketvirtadieaiaia au® Tel. AN 8-1761 Ir AN 

• ik. v vai vnfc. <» I.it Visata la aaa « <U « vaL «•

14 Gartland Street
Jamaica Plain,

TeL: JA4-4570

APSIDRAUSK NUO
LIGty IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir auo ne
laimių (ugnis, audra ir kL). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jtatiee ef the 

688 B.
Se. Bestsa 27,

8

KETVIRTIS a ca

fisdoSu rapootRhift
278 W. RRDADWAY

TsL AN 8-4648

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.


