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Jungtinių Tautų Seimas 
Ieško Kompromiso

Valstybių Atstovai Svarsto Viduriniųjų Rytų Klausimų;.
Amerikos Pasiūlymas Suįdomino Pasaulį; Eina Pa

sitarimai Užkulisiuose Dėl Kompromiso; Nu
tarimui Reikia Sutelkti Du Trečdaliu Visu

' Balsų.

Jungtinių Tautų Seimas rius J. Dulles jau tu-' 
pereitų savaitę pradėjo dis- rėjo pasikalbėjimą su Sovie- 
kusijas Viduriniųjų Rytų tų užsieių reikalų ministeriu 
klausimui išaiškinti. Perei- i A. Gromyko, bet ar jau piri
tą trečiadienj prezidentas D.1 eita kokio nors kompromiso 
D. Eisenhower kalbėjo pu- dar nepranešama, 
sę valandos ir išdėstė valsty-j Jei nebus susitarta su Sov. 
bių atstovams Amerikos pla- Rusija, tai po diskusijų bus 
ną. Prezidentas nurodė, kad balsuojama. Norvegija siū- 
kai kurioms Viduriniųjų Ry- į io rezoliuciją, kuri paveda 
tų mažosioms valstybėms J. T. generaliniam sekreto- 
gresia pavojus iš “netiesio-’riui rūpintis Viduriniųjų Ry- 
ginės agresijos” (pervers-!tų valstybių saugumu, telkti 
mų), kurią vykdo kitos ša-Ikarišką jėgą J.T. organiza- 
lys kurstymais ir kitokiais’cijos žinioje, kad padėjus 
būdais. Prezidentas žadėjo, silpnesnėms valstybėms sau- 
kad Amerika, Jungtinių goti savo nepriklausomybę 
Tautų organizacijos dvasio- ir kalbinti Vid. Rytų vals- 
je, teiks pagalbą visoms tybės bendrai rūpintis savo 
valstybėms ir ypač mažoms žmonių ūkiško gyvenimo 
valstybėms, kurios prašys gerinimu. Norvegų režoliu- 
pagalbos savo nepriklauso- cija bus įteikta seimui 8 ar 
mybei saugoti. 10 valstybių remiama. Kita

Pateisinęs Amerikos karo bus rusų rezoliuciją, 
jėgų iškėlimą Lebanone, Diskusijos Vid. Rytų klau- 
prėzidentas nurodė, kad A- simu dar tęsiasi ir dar ne
menka sutinka tuoj pat iš- žinia, kada jos baigsis.

TAI JIS PLAUKĖ PO MAURĖS AŠIGALIO LEDU

viršuje matome AinėriKos Karo uuvyn» povancnminj nivę iianuias, suris va
romas atomo jėga ir kuris rugpiūčio pradžioje nuplaukė 1830 myliu po šiaurės 
vandeyno ledais, panėręs Point Barrow prie Alaskos ir iškilęs jau Atlanto van
denyne tarp Grenlandijos ir Špicbergeno. Tai pirmoji tokia kelionė. Apačioje kai
rėj to laivo kapitonas Williaaa AndermnvMurį prea. Eiaenhovrer apdovanojo auk
što laipsnio ordinu. Jį čia matome pasirašantį laišką tuo metu, kai laivas 
plaukė per šiaurės ašigalį. Dešinėj adm. Hyman G. Rickover, kuris vadinamas 
povandeninių laivų tėvo—už jo didelius nuopelnus toje srityje.

Kongresas Baigia San 
Darbas Šią Savaitę

Viai Svarbesnieji įstatymai Jau Priimti Ar Derinami 
Tarp Senato Ir Atstovų Rūmų; Lieka Keletas 

Ginčytinų Klausimų; Atstovų Rūmai Baigia
Darbą, Senatas Gali Kiek Pavėluoti; Pra

sidės Rinkimų Kampanija.

Oro Nelaimėse
Daug Žuvusių

Pereitą savaitę lėktuvų ne
laimėse buvo nemažai au
kų. Iš viso žuvo 213 žmo
nių, kai keturi keleiviniai 
lėktuvai ir keli karo lėktu
vai dėl neišaiškintų priežas
čių nukrito žemyn.

Didžiausia nelaimė ištiko 
Olandijos keleivinį lėktuvą 
su 99 žmonėmis prie Airi
jos pakraščių rugpiūčio 14 
d. Visi keleiviai ir įgula to
je nelaimėje žuvo. Daug 
spėliojimų dėl tos nelaimės 
priežasties, atrodo, kad lėk
tuvas ore išsprogo.

Rugpiūčio 9 d. anglų ke
leivinis lėktuvas nukrito 
šiaurės Afrikoj prie Benga- 
zį* žuvo 36 žmonės.

85-asis kongresas šią sa
vaitę nori užbaigti savo 
darbą ir išsiskirstyti. Atsto
vų rūmai visus svarbesniuo
sius įstatymus jau yra priė
mę, tik lieka dar darbo įsta
tymas ilubalsuoti, dėl kurio 
atstovų rūmuosę.zYra nema
žai abejonių' tjtf'io, kad 
darbdavių organizacijos 
griežtai pasisako *}>rieš tą 
įstatymą. Senatas tą įstaty
mą jau senokai priėmė.

Daugiau nebaigtų svarsty
ti dalykų yra senate, bet ir 
ten daugiausiai laiko šią sa
vaitę bus sugaišta besvars
tant vieną prezidento pa
skyrimą. Prezidentas pasky
rė W. Wilson White justici
jos departamento naujo “ci
vilių teisių skyriaus” virši
ninku. Prieš W. W. White 
pietiniai demokratai yra

Rugpiūčio 13 d. japonų griežtai nusistatę, nes jis

traukti savo kariuomenę iš 
Lebanono, jei tos valstybės 
saugumas bus užtikrintas.
Tą darbą turi atlikti Jung
tinių Tautų organizacija. _ .....
Taip pat J.T. organizacija ... joj kova tarp kata- 
turi imtis saugoti Jordani- bažnyčios ir komunisto
jos nepriklausomybę. J. T. 
organizacija turi daboti, 
kad Viduriniuose Rytuose 
liautųsi kurstymas prie per- 
veremų ir nedraugiška pro
paganda prieš silpnesniųjų 
tautų nepriklausomybę.

Amerikos prezidentas ža
dėjo, kad Amerika rems sa
vo lėšomis arabų kraštų ū- 
kio kėlimą, jei patys arabai 
susitais bedrai dirbti ir 
bendrai gerinti savo žmonių 
gyvenimą. Prezidentas nu
rodė, kad reikėtų vengti Vi
duriniuose Rytuose ginkla
vimosi lenktynių tarp Įvai- • 
rių valstybių.

Sovietų Rusijos atstovas 
A. Gromyko griežtai smer
kė Ameriką ir Angliją už iš
kėlimą savo karių į Leba- 
oną ir Jordaniją, jis reikala
vo, kad ta kariuomenė tuoj 
pat būtų ištraukta ir kad 
J.T. organizacija iiasiųstų 
prižiūrėtojus, kurie patik
rins, kad svetima kariuome
nė iš ten yra ištraukta. Ru
sijos atstovas pasiūlė ir re
zoliuciją, kurioje reikalau
ja ištraukti svetimą kariuo
menę iš Viduriniųjų Rytų 
kraštų.

Po Amerikos ir Sov. Ru
sijos pasisakymų kalbėjo ki
tų valstybių atstovai, bet 
svarbiausios deiybos ėjo už 
kulisų. Amerika ir Rusija 
telkia savo šalininkus, kad 
J.T. seimas priimtų rezoliu
ciją palankią vienai ar ki
tai šaliai.

Kalbama apie kompromi
są tarp Amerikos ir Sov.
Rusijos. Valstybės sekreto-

Gomulka ir Bažnyčia

Dar Nesusitaikė Raketa l Mėnulį \Kur Taip Laisvai Ar Yra Norinčių

nės vyriausybės tęsiasi. Vy
riausybė grasina traukti 
teismą katalikų bažnyčios 
vadus už nesilaikymą kai 
kurių Įstatymų dėl spaudos 
cenzūros, o katalikų bažny 
čios vadas kardinolas Wy 
szynski paskelbė visose baž
nyčiose trijų mėnesių mal
das prieš bažnyčios perse
kiojimą ir prieš spaudos už
sipuldinėjimus.

Taika, koki vyravo tarp 
valdžios ir bažnyčios nūo 
1956 metų galo, pasibaigė, 
bet ar prieis prie atviros ko
vos tarp valdžios ir tikinčių 
jų, dar nėra tikra. Rugsėjo 
1 d. atsidaro krašte mokyk
los po vasaros pertraukos, 
tada pasirodys, kaip valsty
bė ir bažnyčia laikysis se
niau padarytos sutarties dėl 
tikybos dėstymo mokyklose.

Išsprogo Pažemėje
------—

Pirmas bandymas iššauti 
raketą į mėnulį ir aplink

Zmogus Kvėpuoja..
Amerikos dainininkas ne

gras Paul Robeson lankosi

Pasiduoti Priešui?

nepasisekė. Raketa iškilo į!Sovietų Rusijoj. Ten jispir- 
viršų apie 50,000 pėdų ir iš-mame koncerte užtraukė ru- 
sprogo vos keliavusi 77 se- sišką dainą, kurioje vis kar-
kundes. Raketa buvo Įei to jasi žodžiai: “Aš nežinau
džiama iš Floridos raketų kitos tokios šalies, kur taip 
laidymo lauko. Buvo daug j laisvai žmogus kvėpuoja”, 
stebėtojų, bet nuo žemės žodžiai taikomi Sovietų Ru- 
stebint ne kas tebuvo ma- sijai ir pati daina yra Sta
tyti. Kai raketa išsprogo, 
tai stebėtojai pamatė tik 
mažą kamuolį dūmų ir ne-

lino laikais sukurta. Tą dai
ną čekistai atnešė ir Į Lie
tuvą 1940 metais. Daininin-

žinojo, kad raketos kelionė kas Robeson garbino laisvę 
pasibaigė. jir dėjosi buvęs didelis kan-

Raketos leidėjai sako, įkinys Amerikoje, nes jam 
kad sprogimo priežastis bu-i per 0 metus valstybės de- 
vo greičiausiai pirmame ra- partamentas nedavė užsie-

GAVO $105,000
’W';;

Pemai transporto lėktuvui 
susidūrus su prausminiu 
lėktuvu Pacoima, Calif., pa
dangėje, Vito Gatasso, 14 
m. amžiaus, labai apdegė 
(net 40% viso kūno). Jam 
teismas priteisė $105,000.

ketos aukšte, bet tikroji ne
laimės priežastis nėra taip 
lengva nustatyti. Tai buvo 
pirmas bandymas pasiekti 
mėnulį ir ten raketas galvą 
pastūmėti, kad ji suktūsi ap
link mėnulį. Po pirmo ban
dymo seks kiti ir pasiseks. 
Kitas bandymas gal jau bus 
ateinantį mėnesį. ,

Automobilių Pramonė
Eina Prie Streiko?

Automobilių pramonėje 
darbininkai dirba be darbo 
sutarties. Šį mėnesį labai 
daug darbininkų yra atleis
ta dėl mašinerijos keitimo 
naujiems modeliams gamin
ti. Kitą mėnesį darbai dirb
tuvėse vėl pagyvės ir tada 
laukiama, -kad darbininkų 
unija paskelbs streiką, jei 
nepasiseks susitarti su darb
daviais dėl naujos darbo su
tarties. Derybos dėl sutar
ties atnaujinimo eina, bet 
jokios pažangos dai* nėra 
Įpadaryta.

nių paso.

LAIKINAI PRIGLAUDĖ

šitas lenkas Richard Eibei, 
atplaukęs laivu į New Or
leans, Lju, pareiškė negalįs 
grįtti į Lenkiją, nes jam 
gresianti mirties bausmė. 
Amerikos valdžia leido jam 
pasilikti čia 29 dienas. Per tą 
laiką reikalą išaiškinus, gal 
bus jam leista ir nuolat 
ėia pasilikti

Rugpiūčio 6 d. St. Louis 
dienraščio Post Dispatch 
vienas bendradarbis, atsar
gos generolas Thomas R. 
Philips, paskelbė, kad trys 
privačios agentūros, karo va
dų pavestos, aiškina visuoti
no atonominio karo pasek
mes ir viena “studijuoja są
lygas, kada pasidavimas 
(priešui) pasidarytų patar
tinas ...”

Dėl tos žinios senate ki
lo audra. Senatoriai vienas 
po kito pereitą savaitę kal
bėjo apie tokio “studijavi
mo” kvailumą ir pagaliau 
senatas nutarė, kad tokiam 
klausimui aiškinti negalima 
skirti nė cento pinigų.

Vyriausybė irgi buvo nu
stebusi, kad tokie klausi
mai “aiškinami”, o prezi
dentas, sako, buvęs labai 
piktas, kai apie tą reikalą 
išgirdo. Kol kas vyriausybė 
tuo reikalu platesnių pasiai
škinimų nedavė. Atrodo, 
kad ir vyriausybei šita nau
jiena buvo tikra staigmena.

keieivinis lėktuvas nukrito 
į jūrą 80 mylių į pietus nuo 
Tokio, žuvo 33 žmonės.

Tą pat rugpiūčio 13 d. 
Amerikos karo lėktuvas tan- 
keris su 10 vyrų įgulos nu
krito žemyn Belgijoje, visi 
10 vyrų įgulos žuvo.

Tą pat rugpiūčio 13 d. 
Argentinos karo lėktuvas su 
12 vyrų įgulos nukrito, visi 
12 vyrų žuvo.

Rugpiūčio 15 d. prieš vi
durnaktį Northeast linijos 
keleivinis lėktuvas nukrito 
prie Nantucket salos Nau
jojoj Anglijoj, žuvo 23 žmo
nės.

Per vieną savaitę žymes
nėse lėktuvų nelaimėse žuvo 
virš dviejų šimtų žmonių. 
Tokių savaičių reta.

ANDRĖJ GROMIKO

BULGANINAS ŠUNIMIS 
ŠĖKĄ PIAUNA

N. Bulganin, buvęs Sovie
tų Rusijos ministerių pirmi
ninkas, išlėkė iš savo vietos 
Valstybinio banko priešaky
je ir atsidūrė šiaurės Kau
kaze, kur Chruščiovas jam 
pavedė vadovauti vietinei, 
ūkio tarybai. Toks “marša
lo” ir buvusio premjero pa
žeminimas rišamas su jo ka
daise parodytu palinkimu 
'bičiuliautis su Molotovu,, 
Malenkovu ir Kaganovičiu.1

Sovietą 
reikalą ministeris, daly
vavęs Jnngtinią Tautą 
posėdžiuose, kariuose bu
vo svartomas Viduriniąją 
Rytą klausimas. Jis smar
kiai puolė Ameriką ir rei
kalavo, kad svetima ka
riuomenė būtą ko greičiau 
ištraukta ii Lebanono ir

jiems atrodo perdaug griež
tas integracijos šalininkas, 
todėl dėl jo paskyrimo pa
tvirtinimo gali kilti ginčų. 
Taip pat ilgų ginčų gali su
kelti atstovų rūmų priimti 
įstatymai, kurie faktiškai 
panaikina kai kuriuos aukš
čiausio teismo sprendimus.

Eilė įstatymų dar yra de
rinama tarp senato ir atsto
vų rūmų. Sunntyut pensiją 
pagerinimo įstatymas priim
tas senate ir atstovą rūmuo
se, tikimasi, kad p^eziden- 
tas jo neretuos.

Kongreso išsiskirstymo 
diena yra pradžia rinkimi
nės kampanijos. Visi at
stovų rūmų nariai ir trečda
lis senatorių šį rudenį stos 
prieš balsuotojus. Republi
konai tvirtina, kad šiek tiek 
pagerėjusi ūkiška padėtis 
žymiai sustiprino jų pozici
jas rinkimuose, o demokra
tai skelbiasi esą tikri, kad 
balsuotojai ir vėl išrinks de
mokratų vadovaujamą 86-ąjį 
kongresą.

Kelionė Po Ledu 
Jau Kasdienybė?

Rugpiūčio 1-5 dienomis 
Amerikos povandeninis lai
vas “Nautilus”, varomas a- 
;omine jėga, padarė fantas
tišką kelionę po Siaurės Le- 
diniuotuoju vandenynu, at- 
ikęs 1830 mylių kelionę po 
ėdu. Ta žinia pasklido po 

visą pasaulį, kaip nepapras
ta naujiena.

Savaitę vėliau kitas A- 
merikos atominis submari
nas “Skate” padarė tokią 
at kelionę šiaurės jūromis.

< is užtiko vieną skylę le
duose, iškilo į viršų ir iš 
olimos šiaurės pranešė, kad 
celiauja po ledu, po to pa

nėrė ir tęsė savo kelionę to
liau.

o
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PLB SEIMAS
Rugpjūčio 28-31 dienomis New Yorke vyksta Pasau

lio Lietuvių Bendniomenės Seimas. Seimo organizatoriai 
skelbia, kad šie metai mums yra “didelių sukakčių metai.“ 
40 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pa- j 
skelbimo, 100 metų nuo Vineo Kudirkos gimimo ir 500 
metų nuo didžiojo Lietuvos kunigaikščio svė Kazimiero 
“Lietuvos globėjo” gimimo.

Iš visų tų sukakčių mažiausiai mes žinome “Lietu
vos globėjo” šv. Kazimiero sukakties reikšmę. 500 metų 
nuo to tariamo globėjo gimimo Lietuvos istorija, su trum
pais šviesiais protarpius, buvo vargų, bėdų, karų, smuki
mo ir nelaisvės metai. Galima būtų pasijdomauti, ką gi 
tas “globėjas” dirbo, kad jo globojamoji Lietuva turėjo 
pergyventi tiek visokių nelaimių ir pagaliau to “globėjo” 
500 metų gimimo sukaktis tenka minėti politinės emigra
cijos Seime, toli nuo tėvynės ir tokioje padėtyje, kad ne
daug tegalima turėti vilčių visiems vėl susitikti greitu 
laiku “globėjo” gyventoj vietoj—Vilniuje. Ar nebus tik 
“globėjo” vardas dėl parapijinės politikos išskaičiavimų 
pakliuvęs į “didelių sukakčių” skaičių? Juk su tokia pat 
teise ir tokiu pat pagrindu kai kas galėtų minėti kelių ar 
keliolikos metų sukaktį nuo to laiko, kai pabėgę iš Lie
tuvos vyskupai, susirinkę kur tai Alpėse, pavedė visus 
lietuvius ir visą Lietuvą “Panelės švenčiausios globai”. 
Suvažiavo ir taip paskelbė, o kas netingi, tas gegužės lo 
d. mini tos “globos” pradžią.

P.L.B. Seimas gal padarytų visai protingai, jei pa
svarstytų Šv. Kazimierą iš “globėjo” pareigų atleisti 
“dėl .pareigų ėjimo” ir, jei jau būtina turėti
koks nors globėjas, tai kodėl nepasirinkti ką nors kitą, 
rūpestingesdĮa

Sukakčių gausybė nebūtų joks pagrindas ar pateisi
nimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimui šaukti. 
Reikia mpftyti, kad yra kitų priežasčių, kodėl tas Seimas 
šaukiamas. Tik sunku susivokti, kokios tos priežastys 
yra ir kaip Seimas sugebės savo nevisai aiškius uždavi
nius atlikti; Tai gal parodys pats Seimas,ir jo priimtieji 
tarimai.

Pasaulio Lietuvių Seimą šaukia Bendruomenė—nau-
w Irom i 2? i /no ofcsilrAliioi nvoroniaoni •»<>pv naiv io ▼ vict avcinviuoi vri gcun<x»vinu”

ri betgi JAV sąlygose nesugebėjo prigyti. Kai čia pradėjo 
keltis po karo politiniai emigrantai iš Vokietijos, jie per 
tris ar daugiau metų kalbėjo apie Bendruomenės idėjos 
pranašumą, bet niekas ir pirštu nejudino, kad organizaci
ja atsikurtų ir veiktų, o kai buvo imtasi praktiško darbo, 
tai tik labai mažučiukė dalelė lietuvių išeivijos nauja 
organizacija susidomėjo ir dar maželesnė dalelė į ją dė
josi. Pagal susitarimą su Amerikos Lietuvių Taryba, Ben
druomenė i-ūpinasi kultūriniais reikalais, kurie galų gale 
susiveda prie lietuviškų šeštadieninių mokyklų palaiky-

DU ŠTABŲ VIRŠININKAI

Neseniai Anglijoje įvyko Britanijos imperijos metinė 
generalinio Stabo konferencija, kurioje dalyvavo ir 
Amerikos armijos Stabo viršininkas gen. Maišeli D. 
Tavlor (kairėj). Jb kalbasi su Anglijos generalinio Sta
bo virS. feldmarštlu Sir Gėralą Tempter (dešinėje).

darams, kad jų kaime gy
vena svetimas žmogus, ne-; 
mokantis vietinės kalbos?’
Tiesa, vietinės kalbos Pow- 
ers su laiku išmoko. Kai 
prancūzų žandarai atidavė 
jį į amerikiečių rankas.Voroiilovo “nuomone” 
Prancūzijoj, jis net anglis-į 
kai silpnai bekalbėjo. Mat,'
per visą laiką jis kalbėjo tik J**® J 

L-olKo mm !O\ 3S,

Kas savaite
ku Vengrijoje”, toki yra tu
sų politika.

Valstybių vyrai, kurie po
sėdžiauja JT seime, visi tą

Sovietų Rusijos “preziden-
j, maršalas Voroši-___________

prancūzų kalba, todėl nuo !"v"’ ’a.n.kėsi Briuselyj’e žino. Jie žino, kad amerikie^ 
savosios atprato ir tik pabu- ^Ptautinej parodoj ir ten, žia iir angIai buvo kviecuum 
ves kalėjime keletą savaičių lykydamas Vengrijos pa- teisėtų Lebanono ir Jorda- 
vė! atsigriebė ir pridėjo lai- vdjoną, pareiškė nuomonę, nijo6 vyriausybių iškelti ka- 
svai angliškai kalbėti. To- kad nužudytas vengrų bol- rfuomenę tuose kraštuose, o 
dėl vietiniams žmonėms jis sevl^a vadaVSre ^agy *?u‘j Vengrijos teisėta vyriausybė 
tik pradžioje turėjo kristi j kyal|y?, • PagT. P^; prašė ir reikalavo, kad ru-
akį,’kaip "svetimas, o kai Vorošilovų, “kvailys 
apsiprato ir Powers išmoko Na»', brangim užmokėjo uz
vietinės kalbos, tai kaimy- aa'° kvailybę n gal net per- 

J brangiai... Pagal tą pat)

sai ištrauktų savo kariuome
nę iš Vengrijos.

Amerikiečiai ir anglai 
Lebanone ir Jordanijoj dar 
nė vieno žmogaus nepasker- 
dė, rusai Vengrijoje išsker-

JIS NUTARĖ:

Meilė geriau, kaip karas
Nutarė. Pabėgo iž armijos. Gyveno 14 metų su 
savo meiluže. Susilaukė 5 vaikų. Kas tai įkišo lie
žuvį. Buvo areštuotas, nuteistas 10 metų. Po pusės 
metų grįš pas savo meilužę ir penkių vaikų motinų.

~Amerikos kareivis Wayne 
Powers iš Chillicothe, Mo., 
šiomis dienomis buvo nutei
stas 10 metų kalėti už pa
bėgimą iš kariuomenės ka
ro metu. Iš kariuomenės jis
pabėgo 1945 metais pavasa
rį. Pabėgo ir pasislėpė Pran
cūzijoj, mažame kaimelyje 
Mont-d’Origny, netoli nuo 
Belgijos sienos. Jį ten pri
glaudė panelė Yvette Beleu- 
se, pas kurią pabėgėlis slap
stėsi ir su kuria jis gyveno.

13 metų pabėgęs kareivis 
slapstėsi nuo policijos, bet 
šiais metais kovo mėnesį jis 
pagaliau įkliuvo. Prancūzų 
žandarai jį suėmė ir atida
vė amerikiečiams nuteisti. 
Kariškas teismas davė jam 
10 metų, nors už pabėgimą 
iš kariuomenės karo metu 
gresia mirties bausmė. Ne
gana to, kai generolas R. J.

mo. Darbas visiškai geras ir imtinas. Be," pasiskaičius

iė bausmę sumažinti iki 6 
mėnesių kalėjimo. Tuos še
šius mėnesius W. Powers

BendruomeAėš užsimojimų ir turint galvoje jos pasišovi- 
mą sukurti užsieniuose kokią tai galingą, iš vokiečių ra
sistų teorijos nusirašytą “Blutgemeinschaft” (kraujo sai

Pabėgęs iš kariuomenės 
W. Powers nedykinėjo. Jis 
susilaukė su p-le Yvette Be- 
leuse vaikų ir, žinoma, dir
bo įvairius darbus, padėjo 
motinai vaikus maitinti. A- 
merikoje kareivis Powers 
turėjo žmoną, bet 1950 me
tais jo žmona prašė teismą 
duoti jai perskyras ir todėl 
dabar pabėgėlis gali ne tik 
gyventi savo “slapstymosi” 
vietoje, bet gali ir vesti sa
vo penkių vaikų motiną. Ži
noma, pirma jis turi atsė
dėti šešius mėnesius kalėji
me ... Vaikų su pirmąja 
žmona jis neturėjo.

Pabėgusio kareivio byla 
plačiai pagarsėjo. Pagarsė
jo todėl, kad to kareivio pa
bėgimas ir “slapstytasis” 
daugeliu žvilgsnių yra ne
paprastas. Įsivaizduokim 
pabėgėlį, nemokantį prancū
zų kalbos, gyvenantį su jau
na mergaite kaimelyje, susi
laukusį net 5 vaikų, kurio 
žandarai per 13 metų ne-

tais 
simoji 
kad ei 
lukus 
maža pra

, _ liėtuvišką bendruomenę) ir lyginant tą pa- 
s#, praktišku darbu, nenoromis prašosi mintis, 

Kjyrhas iš sunkiųjų kanuolių į mažiukus žvirb
lį aiškiau pasakius, daug skambių žodžių ir 
iško darbo. •

PLB Seimo proga New Yorke vyks eilė kultūrinių 
parengimų—lietuvių meno paroda, lietuvių kamerinės 
muzikos koncertas, lietuvių spaudos paroda, “didysis kon
certas” Carnegie salėje ir, žinoma, banketas.

Visiems tiems lietuvių kultūriniams parengimams lin
kime geriausio pasisekimo. O to pasisekimo bus, jei lie
tuviai ne tik iš New Yorko ir jo apylinkių parengimus lan
kys, bet ir i? tolimesnių kolonijų lietuviai nepatingės pa
rengimuose atsilankyti.

PLB $eimo rengėjai į oficialinę programą įtraukė 
ir “iškilmingas pamaldas” Šv. Patriko katedroje, bet ti
kintieji organizatoriai nesugebėjo net kitaip tikintiesiems 
parodyti paprasčiausio tolerantiškumo. Maždaug apie

vo perversmus ir panašius 
negerus darbus.

Šitokios pasakaitės apie
10<; lietuvių yra protestantai, bet jiems jokių pamaldų t F31^^3^ 31 kaj,p mes čia 
nesugalvota, tegu nesimeldžia, nes, matomai, jų balsai i Kome sroves 
dangų 'itehta. Taip tai mes tolerantiški net tokiuose ne
reikšminguose dalykuose. O kalbame, kad kiekvienas lie
tuvis. pats to dargi nežinodamas ir netgi nenorėdamas, 
yra bendruomenės narys.

nai nebekreipė į jį jokio ... T VT 
dėmesio ir skaitė jj vienu ij-Vorosilov,. Imre Nagy, ven- 

grų komunistų vadas, nebu-
Pakliuvo žandarams Pow-.Y^S ^įjas komunistas. Pagal tūkstančius vengrų, kovo- 

ers todėl, kad jis turėjo sto- y°roslloyą, tikras komunis- ,jusjų šalies la^vę.
ti kartą į teismą ir liudyti ta® Ara tlk t.s’ ku?s kltlJsį Yra dar vienas skirtumas: 
apie vieną automobilių ne- pakl£? po velerįa’ o kas pate'inisaį Vengrijoje nuvertė tei- 
laimę. Teisme liudininkai pahndo tlkįSėtą šalies valdžią, kurios
turi pasakyti vardą, pavardę, Jau nega i butl tlkras komu- priešakyje stovėjo Imre Na-
kada gimę ir duoti daugiau mįas’.. „ .
žinių apie save. Turėjo tą Eusi«J°Je seržantas marša- 
padaryti ir Powers. Tada
tai koks tai vyresnis žanda
ras ir nužiūrėjo, kad Powers

gy, ir į jos vietą pastatė sa- 
vo lėlių - kvislingų valdžią, 

las Vorosilovas padėjo Sta-'jr įos savo pačių pastatytos 
kaišioti po velėna daug valdžios rusai buvo '‘prašo- 

bolsevikų vadų — Radeką, ,mf» skersti vengrus, kurie 
ar tik nebus karo dezerty- ?11novleV{’ ^amenevą, mar-1 laiSV^s norėjo . . . 
ras. Taip jis pakliuvo į po- saH Tuchacevskj, Buchan-; šitoki rusų “nesikišimo 
licijos rankas ir iš prancūzų n3?.r daugybę kitų ir kadan-; politika” duoda jiems drą- 
žandarų rankų pateko į a- palmdo po veleną, tai ;SOS šaukti ir rėkti, kad Ame- 
merikiečių karišką teismą. Patingasis vorosilovas, zi-pika ir Anglija trauktųsi iš 

Kai žinia apie Wayne ”°^la’.1ir n®.skalto ,raiSiLebanono ir Jordanijos!
bolševikais. Tikras 
nistas kitus laidoja, štaiPowers areštą pasklido po

Prancūziją, 50,000 žmoniųI ----- •J7’ . *7T*
rašė laiškus j Amerikos am- mareal° Vorosilovo išmintis, 
basadą, prašydami, kad pa
bėgėliui bausmė būtų dova
nota. Į vieną radijo stotį, 
kuri apie Powers plačiau 
žmonėms papasakojo, su
plaukė 15,000 laiškų su pa
geidavimu, kad bausmė jam

galėjo pagauti! Negalėjo ar 
turės atsėdėti, bet po to jis j nenorėjo? Ir kaimynai, ku- 
galės ir vėl grįžti į savo į rie gyveno tame pat kaime- 
“slapstymosi” vietą pas p-lę lyje, per 13 su viršum me- 
Beleuse. !tų, tylėjo ir nepranešė žan-

tvarkyti. ’ dėsnį skaičių lietuvių į Lie-
“Partikuliarizmo dvasią gali- tuvos vadavimo darbą, kaip 

ma pašalinti, tik įvedus ateivi- suįdominti mūsų visuomenę 
jos suverenumo idėja, vykdoma tuo reikalu. Ne partijų “SU- 
visuomeniniais rinkimais...” verenumas”, bet praktiškas 

Visas blogis iš partijų, sa- reikalas padiktavo jungti 
ko pardavęs savo įsitikini-lietuvius tam darbui per 
mus partietis. Partijos, tai mūsų sroves į Amerikos Lie- 
lyg kokie viduramžių baro- tuvių Taiybą, pritraukiant 
nai, kurie susimesdavo į ir didžiuosius susivieniji-
“konfederacijas” ir daryda-jmus. Jei apsijungtų lietu

viški klubai į vieną centri
nę organizaciją, jų atstovai 
irgi galėtų būti atstovauja
mi ALT-oje. Jei būtų ki
tokių centrinių organizaci

paliojimai. Savo laiku už to
kias “idėjas” Kvieska gau
davo iš Tūbelio - Smetonos 
pyragų, bet koks dabar rei
kalas tas nuomones nešti į 
Amerikos lietuvių visuome
nę? Argi tautininkų partija 
vis dar jaučiasi “virš parti
jų” ir nuo kurio laiko V. 

BARONAI IR “Svarbiausias šalintinas blo-Rastenisdedasi“tautosva-
gis yra Partikuliarizma-<’’ kuris du”, kad jo organas taip be 

LUtKAUJUS minta partijų suverenumo prin-1 ceremonijų šluoja “baro- 
; jcipu. Partijos iš patarėjų rin- nus”

“DirVbje” skelbiasi Vincas kikams išvirto į savo rūšies fe- 
Kvieską, kailiuką išmainęs odalizmo laikų baronus, kurie1* .B*.. ę a • •*! •

A p fz v a l
g*

Mėnulis toli
T. . Amerikos karo
Kas po veleną — tai kvai- bandymas iššauti 
Jy8, į aukštų raketą į mėnulį ir ten
Dominikonų , paleisti “mėnulio palydovą”

{pasidairyti, kas yra nema- 
Dominikonų respublikoje tomoje mėnulio nusėie. Dra-

pajėgų
keturiu

yra smeto
niško fašisto pavėluoti sa- M taip pat rastų vietos

liaudininkas. Jisai aiškina 
“ateivijo? krizę”, Bendruo
menės vietą Lietuvos vada
vimo darbe, diplomatų ir 
ALT darbą ir patiekia sa
vus receptus mūsų negero
vėms gydyti. Pagal exliau- 
dininką Kvieiką:

darydavo tarpusavėje konfede
racijas.

“Partijos įvedė monopolių sis-

į šiukšlyną?
“Ateivijos suverenumo” i- 

dėja, kuri išdygo p. Kvies- 
kos galvoje, turi progos pa
sireikšti bendruomenės rin
kimuose, bet mes žinome,

Amerikos Lietuvių Tarybo
je. Kalbos apie “partijų su
verenumą” lietuviškame 
darbe yra tik tuščiažodžia
vimas.

Taip pat liūdnai nukalbė
jo p. Kvieska apie A. Lie
tuvių Tarybos ir Lietuvos 
diplomatų darbo pasiskirs
tymą. Jis diplomatinės at
stovybės dai hno nesugeba at
skirti nuo Amerikos piliečių 
organizacijos veiklos ir no
rėtų diplomatams skirti 
daugiau pareigų, o ALT 
darbą, tur būt, visai panai
kinti. Bet diplomatai dabar 
gali juk dirbti, kiek tik jie

jau ilgus metus valdo dikta- eitą sekmadienį nepasisekė, 
torius Trujillo. Valdo jis, Raketa gražiai iškilo, bet ji 

būtų dovanota. Prancūzai: kaip tikras “tautos vadas” greit išsprogo ir dabar bah- 
Iskaitė, kad žmogus, kuris!—-priešus šaudo ar kalėji- doma-išaiškinti, kodėl ji už- 
: sugebėjo “slapstytis” kone j muose pūdo, o savo švoge- siožiavo.
viešai ir mokėjo sugyventi r*us» brolius, vaikus ir visą Priežastis bus kada nors 
su kaimynais, turi būti pa- savo plačią giminėlę kelia į surasta ir pašalinta, o tuo 
dorus žmogus, veitas pasi-įva^yb®8 viršūnes. tarpu jau ruošiama nauja
gailėjimo. Taip, matyt, ma- • . Prieš kurį laiką diktato- raketa siųsti į mėnulį ar prie 
nė ir amerikiečių generolas,'"į118 Trujillo atsiuntė į Ame- mėnulio ir vienas kartas ne- 
kuris jo bausmę sumažino taką savo vaiką “generolą” meluos—mėnulio paslaptys 

i iki 6 mėnesįų kalėjimo. I Amerikos karišką akade- bus išaiškintos.
Į Prancūziją Wayne Pow- miją mokytis. Vaikas ne Erdvės paslapčių aiškini- 

ers pateko 1944 metais. Jisj^k m°kėsi, kiek su mergo- mas dabar darosi degantis 
buvo eilinis kareivis trans-jF1*? daužėsi ir akademija, reikalas. Ne tiek dėlto, kad 
porto vienete ir gabeno ka-, _a?^Fs ^am mokyklą, nega- žmonėms žūt būt reikia su- 
ro reikmenis kariuomenei į ^am duoti diplomo, nes žinoti, kaip atrodo nemato- 

jo galvoje nebuvo, matomai, masis mėnulio šonas, kiek 
užtenkamai žinių. Kariška daug paprastesniais sumeti- 
akadertija jam davė tik pa- mais. Jei gali pasiekti mė- 
žymėjimą, kad mokyklą jis nulį, tai, reikalui kilus, galė- 
lankė... gį pasiekti ir Chruščiovą,

Dėl to “išdidus” Trujillo kaip Chruščiovas gali pa- 
užsirūstino, ir kai Jungtinių siekti tave ...
Tautų seime pereitą savaitekalbėjo prezidentas Eisen-U 5kuma,? 
howeris, Dominikonų dikta-' “Keleivis” rašė, kad ne- 
toriaus atstovai demonstra- leidimas Amerikos lietuvių 
tyviai nedalyvavo posėdy, o apsilankyti Lietuvoje yra 
paskui patys paskelbė, kad , Maskvos barbariškumo įro- 
jie prezidentą Eisenhowerį dymas. Į šitą pastabą atsi- 
“boikotavo”. Jei jie nebūtų
to paskelbę, tai niekas to 
nebūtų nė pastebėjęs.

Vadinasi, “atsikeršijo”.
Gal ir gerai, kad Dominiko
nų erkė parodė savo ragiu
kus. Amerikoje perdaug jau 
su juo cackojamasi ir net jo 
kriminalai čia kaž kodėl ne
sukelia didelio pasipiktini
mo.

temą ateivijos bendrų reikalų kad rinkimuose dalyvauja j sugeba ir kiek lėšų turi, t •, .» 
atskiroms sritims tvarkyti, toks mažas nuošimtis bal-(ALT į jų darbą nesikiša ir'
Nors Bendruomenės organai y- suotojų, jog stačiai sarmata i jiems visai netrukdo jų dar- 
ra rinkti visuotinu balsavimu, apie tai ir kalbėti. Lieka'bą dirbti, tai kam tuos du 
bet jie rinkti atskirai ^ąričiai klausimas, kaip įtraukti di-įdalyku sieti?

Belgiją. 1944 metais jis pir 
mą kartą susitiko su savo 
busimąja “globėja” Y. Be- 
leuse. 1945 metų pradžioje 
jis dėl kokios tai priežasties 
buvo įtartas esąs neištiki
mas ir vokiškų šnipų gaudy
tojai jį kelias savaites tardė, 
apklausinėjo ir tąsė. Po ty
rinėjimo W. Powers buvo 
paleistas ir jam buvo liepta 
vykti į jo dalį kur tai Cher- 
bourge, bet savo dalies W. 
Powers nesurado ir, kiek 
paabejojęs,' nutarė geriau 
pasirinkti meilę, kaip karą. 
Tąip apsisprendęs jis išva
žiavo į kaimelį, kur gyveno 
Yvette ir apsistojo pas ją. 
Kol dar ėjo karas ir grėsė 
pavojus pakliūti į policijos 
rankas, W. Powers gyveno 
Yvette trobelėje, pasidaręs 
lindynę po laiptais. Vėliau 
karas atsitolino, paskui atė
jo ir taika, o tada ir W. 
Powers išlindo iš palaiptės 
ir palengva pasidarė vietinis 
gyventojas.
W. Powers dabar yra 37 

metų amžiaus. 13 su viršum 
metų “slapstymosi” jam ne
sugadino gyvenimo tik dėl 
to, kad jis vietinių žmonių 
buvo priimtas į jų tarpą ir 
gyveno beveik normalų gy
venimą. O teisingumas, ku
ris jam numatė mirties bau
smę už pabėgimą iš kariuo
menės karo metu, su laiku 

ir mirties baus
mė pasibaigė šešiais mėne
siais kalėjimo.

“Ištraukt karo jogas”
Sovietų Rusija pasiūlė JT 

seimui trumpą ir aiškią re
zoliuciją. Būtent, nutarti, 
kad Amerika ir Anglija iš
trauktų savo karo jėgas iš 
Lebanono ir'Jordanijos. Ka
riškų jėgų ištraukimas turi 
būti padalytas tuoj pat

Rusai siūlo tokią rezoliu- 
siją, bet patys nuduoda, kad 
jie jau užmiršo, jog JT sei
mas priėmė dešimti rezoliu
cijų, kurios reikalavo iš
traukti rusų kariuomenę iš 
Vengrijos. Bet rusai apie 
savo kariuomenės ištraukmą 
iš Vengrijos ir dabar negal
voja. “Tu traukis, o aš lie-1

liepė maskvinės žirklės 
“Vilnies” redakcijoj Chica
goje ir sako, kad jokio “bar
bariškumo” nėra. “Vilnis” 
net sako, kad Lietuva nėra 
uždara, esą

“lenkai, latviai, rumunai, 
čekai, vengrai, o kaip kada 
net kinai”
lankosi Lietuvoje, tad ko 
čia skųstis? Iš tiesų, ko ne
protingas Pittsburgho Ma- 
žuika skundžiasi, jei “ki
nai” gali lankytis Lietuvoj? 
Tegu jis nusidažo kiniečiu ir 
važiuoja į savo gimtąją ša
lį pasidairyti... Joniką jam 
duos palaiminimą kelionei!

“Vilnis” neužginčija to 
fakto, kad nė vienas JAV 
lietuvis per 14 metų negavo 

apsilankyti Lietuvo
je, išskyrus vieną vienintelį 
Antaną Bimbą. Tai yra fak
tas, kuris ir maskoliškai gal- 
vojantiems Jonikams kaž 
kaip nemaloniai akis bado. 
Žmonių kalboje toks oku
pantų elgesys yra vadina
mas barbariškumu.

-j. a
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WORCESTERIO NAUJIENOS
Kodėl nebuvo žinių 
iž mūsų padangės

Daug kas teiraujasi, kodėl 
nebėra žinių iš Woscesterio. 
Daugelis vasaros metu ato
stogauja. Pirmą kaitą gy
venime ir aš turėjau atosto
gas. Atostogaudamas daly
vavau Lietuvių Kongrese 
Bostone, dviejuose seimuose 
Čikagoj—Sandaros ir SLA.

Juose būdamas gavau įs
pūdžio, kad mūsų organiza
cijų centruose reikia naujo 
kraujo, naujų žmonių iš 
jaunesnės kaitos — nauja
kurių ir čiagimusių. Palaips
niui reikia jiems vietas už
leisti.
O eilės retėja

Per tą porą mėnesių buvo 
visokių įvykių. Ir mūsų eilės 
vėl praretėjo. Liepos pabai
goje ir rugpiučio pradžioje 
mirė Jurgis Smolanskas, 
Charles Stonkus, Zigmas 
Baris, Mykolas Dluskis, 
Walter Beker-Baranauskas, 
Jonas Vaičaitis, Helen Rut
kauskas, Ona Bagdonienė, 
Jieva • Gibavičienė, Petras 
Landžius, Petras Chiras, 
Anna Anton-Antanavičienė.

Kandidatas į atstovus
Vytautas Pigaga šeštoj a- 

pylinkėj (ward) kandida
tuoja Į valstybes atstovų rū
mus.

Vytautas Pigaga yra bai
gęs aukštuosius mokslus, 
šiuo metu mokytojauja Lei- 
cesterio aukštesniojoje mo
kykloje. Jis gerai kalba lie
tuviškai, yra vertas lietuvių 
paramos.
Pavykusi gegužinė

Senų žmonių Pagalbos 
Dr-jos rugpiučio 10 d. su
rengtoji gegužinė sutraukė

j daug jaunimo ir senimo. Vi- 
įsi linksminosi iki vėlos nak
ties.
' šeimininkavo P. Miliaus
kas, jam padėjo V. Mitri- 
įkas, P. Kraunelis, I. Pigaga, 
įZurlis, I. Miliauskienė, Ži
linskienė, A. Joslin - Gata- 
veckaitė, O Rakauskienė ii* 
kt.
Maloniai priėmė Waterbury

Rugpiučio 3 d. su inž. A. 
Čapliku buvome nuvykę!S. 
L.A.- 4 apskr. gegužinę. Ten 
sutikome daug senų pažįsta
mų veikėjų: Ponus Trečio
kus, A. Devenienę, T. Matą, 
B. VedeikĮ, A. Ručinskienę, 
J. Marčiulionį, Bujanauską, 
Radzevičių, Sapiegą, Bal
čiūną, Labaną, A. Zimkus li
kt. Nuoširdus jiems dėkui už 
taip malonų priėmimą. Pra
nui Liolai ačiū už nuotrau
kas.
Nelaimės keliuose

Vincenta ir Jonas Kielos 
ne tik sunkiai sužeisti, bet 
ir jų naujutėlis automobilis 
smarkiai sukultas. Jaunas 
uniformuotas vyrukas išlė
kė iš šoninės gatvės ir visu 
smarkumu trenkė | Kielų 
mašiną ir numetė ją | šalj 
net 75 pėdas.

Kiela jau namuose, o Kie-
- X.. tt:____ i:nene įcucia sv. Vincentu li

goninėj.
12 metų Jonas Štaras bu

vo užgautas automobilio, 
kui j vairavo John Haulihan.

SLA 57 kp. susirinkimas
Rugpiučio 7 d. įvykusiame 

susirinkime kuopos atstovas 
J. Krasinskas padarė prane
šimą apie SLA seimą Čika
goje, o Juozas Glaviekas a- 
pie Bostono kongresą. Kuo
pos atstovu Kongrese buvo

DEGS KELI AS DIENAS

Netoli Newport, R. U užsidegęs žibalui vežti laivas “Graham” degė kelias die

nas, visą apylinkę paskandindamas tirštuose dūmuose.

LIETUVIAI KITUR
LIETUVIAI VOKIETIJOJ , Pasitarimuose buvo iškelti 

---------  j vargo mokyklų sunkumai.*

ra 604. Sergančių įvairio
mis ligomis vyru 455, mote
li] .371, vaikų 45.

ir daugiau, bet > srsusinn- Dr.), 7:30 vai. ten pat ka- pybos 56, grafikos 31, skulp-; Vokiečiuose esą dvi nuo- 
kimą jie neatvyko. -merinės muzikos koncertas, tūlos 7, akvereles 8. monės svetimšalių pabėgė

lių atžvilgiu: Vieni nori pa-$ala vie jaus žentas Korėjoje Rugpiučio 29 d.: visą 
Juozo ir Kristinos Sala- <!ien»„Sei™0 .d*rbo I*08®"

viejų žentas kapitonas Loyd,

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES į
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Z 

Amerikos. Joje apraioma: 5
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;

Proletariato diktatūra”; 
Raudonmedžių imperija;j 
Kaip lietuvis vyną,daro;!

Darbininkų fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollywoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; g 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys bė akių.. .
lr daug. daug kitų įdomybių! Sa gražiau, paveikslais. 

Knyga jau išėj". Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvvay So. Boaton 27, Maaa.

raaasnsMue—

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informscijomia

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 fdėta viso* 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,“ kv psduo* 
dama apie šimtą jvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jot kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
696 E. Broadvvay •»« 27, Maaa.

(Elta) P.L.B. Vokietijos' Vasario 16 dienos 
Krašto Tary bos suvažiavi- zijos mokinių skaičius tiąfe 
mas |vyko Lietuvių gimna- metais padidėjo. Pranešimą 
zijos patalpose Huttenfelde gimnazijos reikalais padarė 

Į liepos 26 d. l-e- direktorius T. Gailius.'
Valdybos pirm. Simonaitis: Garbės teismo pranešimą 

savo pranešimo pradžioje padarė jo pirmin. J. Kairys, 
patiekė tokių statistinių kurio buvo pasiūlyti ir tam 
duomenų. Šiuo metu Vak. tikri Garbės teismo *“ 

{Vokietijoje esą apie 6,750 tų papildymai.
lietuvių. Iš jų priklauso ben- * J valdomuosius 
druomenei 5,928, vyrų (iš rinkti: 
to skaičiaus) yra 2,151, mo-, J Krašto valdybą —pfrta- 

iterų 1,877, vaikų iki 18 me-»K- Drunga, pirm. pav.—B. 
!tų 1,800, dirbančių vyrų tė- Simonaitis, sekr. V. Stftkvfc, 
ra 911, dirbančių moterų y- ižd. J. Stankaitis, narys kibi.

dr. J. Aviža. 'i,
Į Kontrolės Komis. ;/•& 

Krikščiūnas, A. Mariūnas^r 
A. Boehn - Krutulytė. ? .

Į Garbės Teism: Pirm. 
J. Kairys, nariai J. Laukai
tis ir kun. dr. L. Gronia. :Kataloge numatyta 16 re

produkcijų.
New Yorko meno kritikai 

ir spaudos atstovai bus su
pažindinti su esjionatais 

viešbuty; 12 vai. sporto' rugp. 27 d. Parodos atida-
šventės atidarymas; 3 vai.Itymas rugp. 28 d 4—7vai. Bendruomenės
Seimo iškilmingas posėdis p. p. Paroda užsidarys ™g-nariai Vokietijos pi
jau minėtoj vietoj. sėjo 23 dieną i . » j p

Rugpiučio 31 d.: 10:30
Bendruomenės valdybos

džiai Statler viešbuty.
Cermak paskirtas i Korėją. L Rugpjūčio 30 d.: 10 vai 
Jis ten išvyko, šeimą Seimo darbo posėdis Statler 
kęs pas tėvus iVorcestery. ™ «*>•

Kitos naujienos
Rugpiučio 12 d. su Vy

tautu Mačiu rinkome rau
donikius. Nors jų daug ra
dome, bet naudos maža te
turėjome.

“Keleivio” skaitytojas A-
1 leksas čiras su žmona Mae-- -- -- ------- -----
dalena ir žentais atostogas 
praleido kažkur apie Niaga- 
ira Falls, N. Y. Grižę gerai 
jaučiasi.

J. Krasinskas

NEW YORK, N. Y.

vai. pamaldos už Lietuvą šv.
Patricko katedroje; 2 vai.

{koncertas Carnegie Hali 
(154 W. 57th St,); 7 vai. i Naujienų gegužinė

remti organizacijas, kurios 
ištautėjimą stengiasi sulai
kyti, o kiti nori, kad svetim
šaliai kuo veikiausiai susi
lietų su kitais Vokietijos gy-

_ , _ . „ ... lietybę, kartais irgi laikosi
Parodos Rengimo Komisija savotiškat

CHICAGO, ILL. santykiai su lietuvių darbo 
ir sargybos kuopomis geri, i solidarumo mokesti moka,

vak. Seimo pabaigtuvių iš-Į Iš šios vasaros žymiųjų vi- Įgęmus viena kyonaL 
'kilmingas banketas ir šokiai suomeninių Įvykių tenka at-'
Statler viešbuty.

Biletai Į seimo koncertą
nuo $5.75 iki $1, |. banketą 
—$10.

Lietuvių dailės paroda
Pirmojoj tarptautinėj lie-

žymėti “Naujienų” geguži- Komunistinė sovietinė 
propaganda bendruomenėjenę, kuri buvo rugpjūčio 10 veiįia ir šiandien> w

d. gražiame Bučo gojuje. Tą 
dieną jis knibždėti knibždė- sisekimo kaip ir neturi.
jo, bene Onkerią plotas bu-
vo pilnas žmonių m* automo- nnnr ... v:i:L ROPE organizacija neseniai

į bilių. pranešė, kad vargo mokyk-„ . , ... . . , Susirinkusieji buvo lau ne
tuvių dailės parodoje, ren- , nuotaikos ir visi turėjo kuo Jos V™?* metais jau ne- 
giamoj PLB Seimo proga j užsiimti, maloniai laika pra- i Ub se Pianios-
New Yorke, Riverside mu-: leisti. Vieni troškuli maiši- Atstovais } PLB Seimą 

r ,----- , .......... - — išrinkti: V. Banaitis,

Pasaulio Lietuvių i Bendruo
menės Seimo tvarkaraštis

Rugpiučio 28 d.: 10 vai. zėjuje, dalyvauja dailinin- pq šaltu alučiu, antri po me-jY^ išrinkti. V. Banaitis 
ryto Seimo atidarymas Stat- kai: iš Clevelando 2, Chica- džiais užkandžiavo, treti ža- dr* J* Grinius» E. Simonai 
ler viešbuty (7th Ave., 32- gos 7, Bostono 1, New Yor- Hoj pievoj vaikštinėjo ir tis’ SkelYs> V. Sutkus, St. 
7 33-rd St.) , 12 vai. spau- ko ir apylinkių 14, Roches- šnekučiavo, vėl kiti sušilę:ykintas.
dos parodos atidarymas ten'terio 2, Australijos 2, Cana- šoko. žodžiu, visiems netrū-! Dingusiųjų tautiečių paie- 
pat; 4 vai. meno parodos dos 2, Pietų Afrikos 1, Pran-malonumų. škojimų per tuos metus bū
atidaiymas Rheiside muzė- eūzijos 2 — viso 33 daili-i Buvo muzikos, dainų ir
juje (VV. 103-rd Riverside ninkai su 102 darbais: ta- :kalbų. Dainavo Kristina Au

stin ir Irena Protas, joms 
pritarė akordionu J. Kaspu-

19 JUODOJO ŽEMYNO

Laiškas iš Pietų Afrika*?'
“Keleivio” skaitytojai  ̂N. 

Mažilis rašo iš Benoni mies
to Transvaly, Pietų Afrikos 
Unijos:

“Gerbiamieji, Linkiu 
leivio redakcijai ir Mi 
tėvui viso geriausio. Siunčiu 
$5.50, nes noriu, kad 
leivis mane ir toliau lanky
tų. Atsiųskite ir kitų metų 
kalendorų.

“Pas mus nieko ypatingo. 
Prasideda pavasaris. Nette- 
gintiems dirbti darbų yra Įr 
galima gerai uždirbti. Be 
darbo mažai kas vaikšto.

“Mes lietuviai, kiek Sįi 
esame, visi turime gėrųn 
darbus ir neblogai uždirtig- 
me”. '

BRANCH, MICH, riti
i T.'; j

darbas
'VISUOMENES MOKSLŲ. MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir 
viso pasaulin gyvenimą. Prieš konservatyvia, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai šviežia 

žodį. - .

5410 S?xth Ave. 
Brooklyn 20, N. Y.

Ligi 1958 metą pabaigos iliustruota trimė- 
nesini žurnalą DARBĄ galima užsisakyti se
na kaina: >2 metams, $5 trejiems metams; 
$1.50 studentams metams. Paskiras Nr. 75 c.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąocre, Worcester, Mum.

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės f registruotą vaistinin- 
ką Vytautą Skrinską “Ideal Pharmacy” savininką. CU iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistas VISUR. Tarime 
specialinlu vaistų ruo džiavos ampulėse, 
vaistų nuo aukite kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų Vigu. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mum 
visais sveikatas klausiniais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm. 
likai Pharmacy

Ir Notary

tis. Gražią kalbą pasakė ne
nuilstantis “Naujienų” re
daktorius dr. P. Grigaitis.

Programai vadovavo Nau
jienų administratorius P. 
Gudelis.

J. J. P.

LAWRENCE, MASS.

Kitos mirė, Klubas gyvas

Čia uždarytos 3 savišalpi- 
nės draugijos, nes senieji 
nariai išmirė, o jaunųjų ne
buvo galima pritraukti. Bet 
Lietuvių Piliečių Klubas, 
kuris peniai minėjo 50 me
tų veiklos sukakti, tebėra 
gyvas. Teisybė, ir jo daug 
senųjų narių išmirė, bet jų 
vieton ateina jaunieji.

Klubo vadovybėje yra 15 
asmenų, iš kurių senesnio 
amžiaus tėra 3, o visi kiti 
jaunesnieji.

Šiuo metu eina klubo na
rių vajus. Kai jis bus baig
tas, naujujii narių garbei 
spalio 12 d. bus surengtas 
pokylis.

Klubo metinė gegužinė 
bus ŠĮ sekmadienĮ, rugpjū
čio 24 d. Lietuvių Tautinia
me Parke, Methuen, Mass.

A. Večkys

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vi” Kaina metams 64.

ta apie 900.
Po p-ko Simonaičio kal

bos žodĮ tarė Vliko Vykd. 
Tarybos p-kas J. Glemža.

Krašto valdybos iždinin
kas J. Stankaitis savo pra
nešime nušvietė piniginius 
reikalus. Krašto • v-bos ba
lansas 1958 m. liepos 1 d. 
suvestas 224,930.79 DM 
sumoje, (čia įeina ir Vasa
rio 16 dienos gimnazija, ku
rią išlaiko Krašto v-ba). 
Sklypas ir gimnazijos rū
mai su kitais pastatais Įver
tinti 194,800 DM.

Kontrolės komisijos pra
nešimą padarė J. Krikščių- 
nas.

Miršta vienas po kito
Liepos 11 d. 1 

Jonas Tumšis, kilęs, 
doklių parapijos, Kalni 
kaimo, 73 metų ain^
rastas negyvas savo rršrthi 
se. Policija išaiškino/ ’kątl 
jis pats nusišovė. Liepos 13 
d. jis sesers Sofijos Neumir- 
nienės palaidotas Clevė|an- 
de. ’ -*•

Rugpiūčio 7 d. mirė Vin
cas Paulikaitis, 77 metų, ki
lęs iš Zapiškio parap., Nau
jienų kaimo. Paliko liūdinti 
žmona Antanina ir dvi duk
terys — Julija ir Levonė.

Gili užuojauta vetionio 
Paulikaičio šeimai. - 

Peter Sporgią----------------------- i i'Ž»,
Pinigui vergausi, 

• ragausi.
laimės a^-

e
E

E

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . , . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir tu pu
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kuria siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULfiS RŪSTYBfi (romanas) sako; skaitai maus, Mi 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $S-M

ČIKAGOS šKš&LIAl—žiaurios tikrovės vaizdų knygų, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir drusko«. iliustruota. 316 psl., kaina ... $3-40.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi Mr. 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi, 
puslapiai, kaina $4-00. Iliustruota.

ŠLIUITARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos ‘ “ 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir taottaf 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už |5.00! Bet kas nori tik 1 ar 6, 
ar 3 knygų. Ui už 1 tik |2.00, už 2 tik >3.00, už 3 tik

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SL, Ckkaga S, 

i n i h h i rmvmm r e e v r r r
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Iš Pavergtos Lietuvos j
paskutiniąją dal j? 
i Žiūrovai, žinoma, nieko 
{nesuprato ir pradėjo kelti 
i triukšmą. Mechanikas mė- 
igino juos nuraminti, tvirtin- 
i damas, kad tai tas pats fil- 

A. Petronis ,toi Raušių ir Istirpės pa va-'mas, bet jam nesisekė. Ga-
ltivniaao 8 d Vilniaus Uetuv“ apgyventų!hj gale jis sutiko, kad gal
Rufpiucį . aus vietų knygos sąrašuose nė-, būti jis supainiojo filmus ir 

rc* j*? pranešėra. Galvon ateina klausimas, pasiuntė padėjėją j Radvi- 
. /y. yr"?; 1 ** ar Lietuvos okupantai neat- liškj kitų filmo dalių atvež-
baTme rU « gaivina gyventojų terorą? ti. Bet ir jis nieko neatve-

S. m. liepos 16 d. T. Lie- |ba,ugrinimui nepradėta žė, tik grįžęs pasakė, kad 
tuvčs aukščiausiojo ^teismo “parodomieji” teis-'filmų kontora pareiškusi,
bapdžiamųjų by ų te ė maį? su tarpvalstybinių kad viskas yra tvarkoje ir 
kolegija, pirmininkaujant sant ų paaštrėjimu nepra- kas buvo parodyta, buvo 
teiamo nanui Juknai, daly-dėta<r^ve!^i Uetovos vienas filmSs.
vaiygnt respublikos proku- t * M*ja8 
rorui Galinaiciui, nagrinejo_‘‘Ai«tka’’? 
baudžiamąją bylą buržuazi-
mo nacionalisto Algirdo Pe
tronio, kaltinamo Kontrevo- 
liuejniais nusikaltimais. Pet
ronis kilęs iš stambių dvari
ninkų. Jo tėvas buvusioje 
Ltenos apskrityje valdė tris 
dvarus. Jis mokėsi Kauno 
Jėzuitų gimnazijoje, kurios 
nebaigęs įstojo dirbti į 
Kauno policiją. A. Petronis 
priklausė fašistinėms orga- 
niąacįjoms ir vedė aktyvią 
kovą prieš revoliucinį judė
jimą. Atkūrus tarybinę san
tvarką Lietuvoje, Petronis 
kaž' kur išsidangino. Tik 
prisidėjus karui, jis vėl pa
sirodė tėvo Rausiu (?) dva- 
re.jity tuoj pat ėmė organi- 
zuptj, bui zuazinių naciona- 
lisdj gaujas, plėsti, terori- 
ztibn valstiečius, suiminėti

(E)
premijos; Mokslų akademi
jos Istorijos instituto bend- 
įradarbiams prof. K. Jablon- 

Buvo kalbama, kad į pa- skiui, doc. J. Jurginiui,

KAS KĄ MtGSTA

Kiekvienas tori. kaip sakoma, savo mėgstam* ark
liuką. Vienas mėgsta tą, kitas kit*. Kairėje tas ilga
plaukis šuo iš Dusseldorfo (Vokietijoje) mėgsta mažus 
našlaičius kiškelius. Jis net rūpinasi, kad jie visuomet 
turėtą saJoči*. O dešinėj didelis vabzdžią mėgėjas Tom- 
my de Joy studijuoja kaž kokį vabzdį.

Tik tris teišleido

saulinę parodą Briusely bus 
išleistas visas Švedų ansam
blis, bet teišleido tik birfoy- 
mnką Praną Tamošaitį ir 
kanklininkus — Reginą Ta
mošaitienę ir Antaną Že
maitį. Iš Sovietų S-gos į 
minėtoj parodoj rengiamus 
Koncertus atvyko net 500 
įvairių rūšių menininkų.

“New York Times” kores
pondentas, aprašydamas so-

mokslų kand. P. Kulikaus
kui, prof. J. žuigždai už 
“Lietuvos TSR istorijos” 1 
tomo paruošimą ir išleidimą 
—25,000 rublių. Tokią pat 
premiją gavo Mokslų aka
demijos Fizikos matemati
kos instituto direktoriaus pa
vaduotojas dr. J. Kubilius 
už tikimybinės skaičių teo
rijos darbus. 15,000 rublių 
premija suteikta Kauno Po-

vietų menininkų pąsjrody- • litechnikos instituto docen
tui A. Rozenbliumui už dar
bą “Surenkamos gelžbetoti-

mus, priminė, kad būta irat- 
žymėtinų atskirų tautų nu
merių, jų tarpe ir “jaudinan- nės arba armosilikatinės ar
čio jausmingumo piemens kos (rėminės santvarkos) 
melodijų, kurias atliko lie- trobesių dengimams”, 
tuvis paprasto birbyne”. Valstybinė premija už li- 

įteratūros ii' meno kūrinius 
Į suteikta (po 25,000 rublių)

nlėšė krautuve sulaikė Drie lV. Mykolaičiui - Putinui už
Enmtuvės stovinčius valftie- Taip Vilniaus radijas pa-™"3"? ‘‘Sukilėliai pirmąjį
člus ir komjaunuolį Jeremi- skelbė liepos 18 d. Agrono-!tom*» „^!?onaJ^tel1.UZ,»r<V 
ną Goločką iš pistoleto nu- mai įspėjo per radiją ii-Vilius Karalius 1 
šovė. O kitą šalia jo stove- spaudą, kaip apsaugoti bul-{X.j2S!25
jusį komjaunuolį mirtinai vių pasėlius nuo to priešo. ».v«««w*v
sužeidė, istirpės (?) mies- Tas vabalas jau esąs Lenki- arįJlninKas .
tolyje banditai suėmė 120 joje. I. Dauguviečio vardo premi-
žmonių, atvarė juos į Rau- . ?35.Svo,V- 7K2£
iių (?) dvarą ir uždarė rij. Brangio, nike. įsę Ne tas kelias (5,000
Šiuose. Petronis davė nuro-, Nustatytos parduotuvėms ovįlnai susenka” 
dymą juos sušaudyti. Visi šitokios kaiuoTkilogramui:'a 
jie buvo sušaudyti dvaro i lūšies — 9 rb., antros rū- v Janu?yte.ir AJi?*
teritorijoje. Joniškio mies- šies 7.50 rb. Parduotuvės,
tolyje banditai suėmė 130;turbūt, prie tu kainų dar se^a«^nial (2,^0 rb.).

Atsky rė moteris j prideda savo uždarių. Jas gavo kompozitorius E.

ir žudyti vietos gyventojus.
*Wl m. birželio pabaigoje ,.Uetėbų kaime Petronis iš- Kolorad°* vabalas artėja 
-- ’ '*.ne Lietuvos

Lietuva ir Sirija
VLKS.v*

■K «
—Ką bendro gaii turėti ar O buvęs Hitlerio talkinin- 

turi Uetuva su Sirija? Ar kas Stalinas ir jo bendrinin- 
galima tos dvi šalis gretinti kai palaidojo Uetuvos ir 
viena su kito?—Šūktels ne- kitų valstybių nepriklauso- 
kantius skaitytojas, tokią mybes, paverto tas šalis Ru- 
antraštę pamatęs. Trupučiu- sijos imperijos kolonijomis 
ką kantrybės! ar ęustūmė jas į pusiaukolo-

Štai tos dvi šalis ištiko nū- nijų padėtį, 
nai bendras likimas. Jos ne- Tai toks mūsų gyvenamais 
teko savo valstybinio gyve- metais, visos žmonijos aki
nimo. Antrojo pasaulinio vaizdoje, ištiko tas šalis 
karo veiksmų pasėkoje, Siri- bendras likimas, 
ja galutinai nusikratė savo O štai mums neatmena- 
“globėjų”. Jos gyventojai mais laikais, dar prieš Kris- 
pradėjo vidaus reikalus taus gimimą, tos dvi šalys: 
tvarkyti nepriklausomai, dė- —Lietuva ir Sirija ūkiniai
♦i qqva valcfirLirai mvvitiic* tiq_ TPiV ioivai_** v • tsmcvj * uutuo kvitui autu Miovo, a įsi joįvcu-
grindus. Deja, Egipto dik- zduokime, kaip toli viena 
totorius, Maskvos remiamas, nuo kitos tos šalys yra! Jos 
įgijo diktatoriškus ragus, ir neturėjo viena su kita ben- 
Sirija topo įbrukto į Egip- drų sienų. Tada dar nė ne
to valstybės sienas. Pana- galvota apie geležinkelius, 
šiai prieš arttąji pasaulinį juo labiau

savo gaminiais, tai yra turė
to prekybinių ryšių.

Baltijos jūrų išmetamas 
gintaras buvo tuo tarpinin
ku, kurio dėka Pabaltijo ša
lys sumezgė ūkinius santy
kius su arabų šalimis. Anuo
met gintaras veik panašiai 
buvo vertinamas, kaip da

sų tautos ir kitų tauto sen
kapiuose. Ten ji užanka į- 
domių dalykų. , ??

Štai ne taip seniai išėju
sioje kelių autorių knygoje 
“Mažoji Uetuva” pus. 37 ji 
rašo:

“Vienas iš įdomiausių ra
dinių Klaipėdos krašte yra 
žalvarinė hititų dangaus 
dievo Tešub statulėlė. Ji bu
vo rasta Šernuose, netoli 
Klaipėdos. Tokios statulėlės 
yra žinomos šlaminėje Siri
joje ir Mažoje Azijoje. Tad 
hititų figūrėlė bus atkelia
vusi į Uetuvą iš šiaurinės 
Sirijos arba Mažosios Azi
jos. Šio tipo statulėlės Arti
muose Rytuose buvo papli
tusios ntio antrojo tūkstant
mečio vidurio ligi 7 a. prieš 
Kristų. Šernų dievukas grei
čiausiai priklauso 11-am 
amžiui prieš Kristų, spren
džiant iš palyginimo su ki
tomis hititų dievo Tešub 
statulėlėmis”.

O pasirodo, kad Sirijoje 
buvo rasto Lietuvos gintaro 
išdirbinių. Taigi, įvairių ša
lių mokslininkai, kas jų į 
praeitį įkibęs, bendradar
biaudami tarp savęs, besi
dalindami turimomis žinio
mis ir seka mums lyg pęsa- 
ką apie mūsų bočių praeitį.bar vertinami aukso išdirbi- _ . .. 

niai. Pabaltijo gyventojų iš ? toJ> P'^ltls', ‘1 
seno būta nagingų, išradingų z™"*™ ^ip pat buvo (do- 
ir sumanių. Jau tada mūsų"”*' vertlnS?.’ kap J mums 
bočiai mokėjo ir sugebėjo iš gyvenamą si dabartis. Ir a-

asmenų.
nuo vyrų ir atskyrė vaikus 
ir įiepe už miestelio juos su- 
laūdyti. Viename miestelio 
galė buvo šaudomi vyrai, o 
kitame — motervs ir vaikai.

m. rugsėjo mėn. Al- 
giHas Petronis atvyko į 

ir tarnavo Vilniaus 
UifBŠto policijos nuovados 
$iįSinlhko padėjėju. 1942 
Yn. sausio mėn. vokiečių o- 
hupacirė valdžia jį pasky-

žoazm, ^tavojo stlkių-^,^ ..Jūreivių
kilogramui, uždirbti tenka dainĮ,. jr .<Dajna ^3 
prakaituoti ne mažiau kaip 5 000 A g Kl£;.
pusę dienos. , ljnskas už tekstus toms pa
stato didelę salę |čioms dainoms 5,000 rb.;

i Kompozitorius K. Kaveckas
Vilniuje prie Neries šalia įuž dainą “Jeigu tu įsakysi, 

Spartako stodijono nūmaty-ltėvyne” 3,000 rb.; poetas J. 
ca pastatyti salę, kurioj ga-1 Marcinkevičius už tos pa- 
iėtų tilpti 9,000 žmonių. Bu- čios dainos tekstą 3,000 rb.;trr* ion noeVaIRtzic ii* 1______•*._ •_  a _ i •-__vo jau paskelbtos ir varžy 
bos planams paruošti. Pir-

lė rrienų rajono šaltupės •mąją premiją gavo ketur
linkų politinių kalinių sto
vyklos Komendantu...

darybinei armijai išva
duojant Lietuvą iš vokiečių 
okupantų, A. Petronis įsigi
jo K:to asmens dokumen
tus... Paskutiniuoju laiku 
jis gyveno Vilniuje.

Prieš teismą praėjo daug 
žmonių, kurių šeimos na
riai buvo jo aukomis. Liu

Kampio, antrąją premiją— 
apskrito Įiastato projektai. 
Dar nenustatyta, pagal kurį 
projektą bus statoma.

Kuršėnai padidėję

dytojai matė, kaip Petronis

“Kuršėnai padidėjo 4 kar
tus. Stingaičiuose iki pat 
pušyno žemė išdalyto i>o 6 
ai-us ir stovi namas prie na
mo. Gal prisimenate beižy-

.*““7’. ''7—*"lną ant Kryžbarko einant?plese ir kankino iš tarybines j Ten 
valdžios gavusius žemėsgavusius 
valstiečius, masiškai žudė 
vietos gyventojus. Petronio 
kaltę patvirtino teismui pa
tiekti dokumentai, įrodan- 
tieji jo nusikalstamąją vei
klą. Teisiamasis nedrįso nei 
vieno įrodymo paneigti ir 
prašė teismo leisti jam išsi
pirkti padalytus nusikalti
mus ilgamečiu kalėjimu. 
Aukščiausias teismas vokie
čių fašistams parsidavusį 
tautos išdaviką, kurio sąži
nė ir rankos permirkusios 
žmonių krauju, teisingai nu
teisė aukščiausia bausme— 
sušaudyti. Nuosprendis į- 
vykdintas.

Tai tokio būta Vilniaus 
radijo pranešimo

beržai beliko 
ir yra labai didelis Daugai
lių plytų fabrikas. Jis dirba 
žiemą vasarą. Ten pastaty
ta apie 20 dviejų aukštų na
mų darbininkams gyventi”. 
Filmus rodo ii falo

Kaip patiktų Amerikos 
žiūrovui, jei jam filmą pra
dėtų rodyti ne iš pradžios, 
bet iš galo? O Lietuvoje 
taip daroma. Apie toi suži
nome iš pačių komunistų 
spaudos.

Taip atsitiko liepos 13 d. 
Aukštelkiuose, Radviliškio 
rajone. Buvo skelbto, kad 
rodys “štencelis išleidžia už 
\yTo Tarapunką”. Ir tikrai 
ją rodė, bet tik dalį iš vidu-

Jei teisingai nugireti kai rį°» ° v^]jau .F,la^°
kurių vietovių pavadinimai.

nuomet žmonės dirbo, vei
kė, savą kultūrą kūrė, mok
slo žinių ieškojo. Nuo jų vi
sų neatsiliko ir mūsų bočiai. 
Ir jų nebūta iš kelmo spirtų 
—atsilikėlių, kokiais juos 
kaip kas iš mūsų kaimynų 
dabar mėgsta pavaizduoti. 
Tos mūsų bočių praeities 
pažinimas mums patiems y- 
ra būtinas, jei nenorime sa
vo tautinės vertės prarasti.

_ _  __ Knygoje “Mažoji Lietuva”
net Mažosios Azijos, Afi? Eud«° “utfrių įdomūs

gintaro padalyti įvairius pa 
puošalus, ypač moterims tai
komus.

O rasi mūsų senutė istori
ja nežino tokios tautos, ku
rios dukros per visus am
žius nebūtų troškusios pasi
puošti. Jos puošėsi anais
iiiuine 4* mvAivo m a ic i visrciicaiaicaao
tais, puošiasi ir dabar. 

Lietuvoje iš gintaro pada
rytos moterims puošmenos 
pasiekdavo“ tolimas

apie erdvėje! kos tautas, tame skaičiuje ir 
karą Vokietijos diktatorius, skraidančius lėktuvus. Pati-!mums labai tolimus,Sirijos 
Stalinui bendradarbiaujant, kimiausios susisiekimo prie- arabus, armėnus ir kitus ano 
prarijo Austriją, nuglemžę monės buvo savi raumens, meto tenykščius gyventojus. 
Čekoslovakijos dalį, apžio- būrinis laivelis, Sirijoje asi- O ta proga pravartu prisi- 
jo Klaipėdos kraštą ir ga- lėlis, o Lietuvoje —arklys.'minti, kad anais žilais me- 
lop paspringęs sau galą pa- Ir visdėlto tarp tų dviejų tais arabų tautos buvo 
sidarė. šalių jau keistasi, mainytosi tiems laikams gerai išpru

susios ir toliau gyvenime pa-
vikiškus darbus, žodžiu, maisto, priimdavo į savo na- 
daroma didelė “šumicha”, mus (nors jie gražiuoju viso 
didelis 'propagandinis jo- to neprašydavo), jei tik su- 
markas. žinodavo tarybinė valdžia,
, . .... {išveždavo į Sibirą. Buožes
Ir čia sugeba sukčiauti įvežė ir be aiškių įrodymų, 

Respublikinės bibliotekos ces, savaime aišku, jie ne- 
kompozitorius A. Budriūnas1 Kaune direktorius esąs aj)- jautė .jokių simpatijų tarybų

sukrus vyras. Jis sugebėjęs valdžiai. Žinoma, tokioje 
bibliotekos lentynoms išra- maišatyje, kada vyko žūtbū- 
tyti net iš Karelijos, bet iš tinė kova, dažnai pasitai- 

už liaudies šokius saviveik- ijų pasistatęs savo automo-'kydavo, kad nubausdavo ir 
lai suteiktos: J. Lingiui biliui garažą. |nekaltus, o kaltieji likdavo
5,000 rb.; E. Morkūnienei Bibliotekoje jis randąs nenubausti. Kiti savo kailį 
3,000 rb.; R. Tamučiui daug “nereikalingų” knygų,-išpirkdavo kitų gyvybių kai- 
2.000 rublių. ■ kurias parduodąs žaliavų , na”.

N..ji nuėjai

už dainą “Parugyje 
tublių.

Choreografijos premijos

2,000

Komunistų partijos sukaktis i pasiimąs savo reikalams. 
Spalio mėnesį sueina 40!, SjW H

stų Partijos įsteigimo. Ta J Laisvė” išspausdino laiš- 
sukaktis bus išklimingai pa- ką, kurį parašė viena lietu- 
minėta. Sudalytos didelis vių kalbos mokytoja. Jame 
komitetas su pačiu “bosu” tarp ko kita rašoma: 
Antanu Sniečkų priešaky.

Partija to proga nepamirš
to pasistengti daugiau pra-

šiaulių jiedagoginis insti
tutas išleido pirmąją laidą 
—121 mokytoją. Instituto 
direktorių yra Žukauskas.
Užlies Rumiiikę

Esajnc rašę, kad užtven
kus prie Kauno Nemuną ir 
paleidus į darbą ten įrengia
mą elektrainę, didelis plo-

Jūs klausiate, ar tiesa, 
kad be jokio rusikaltimo 
veždavo į Sibirą, jei tik kas

kaito iš dirbančiųjų išspaus- buvo buožė. Oi, dėde, ben-, . 
ti, įsakydama skelbti “sočia- į drai tie keleri pirmieji po- tos žemės bus užlietai. Daug 
listines varžybas”. Bus iš-kario metai pas mus buvo Išimtų sodybų teks kitur per
leistos partijos istoriją lie-i baisūs. Dabar, kai'praėjo kelti. Gaus keltis į kalną ir 
čiančių dokumentų rinkinys, tiek metų, iš laiko jierspek- i Rumšiškės miestelis, bus 
V. Kapsuko “Pirmoji pro- tyvos daug kas aiškiau at- įlieta ir dafo Bidono su 
letorinė revoliucija Lietuvo- rodo, o tada mes patys čia '*T A X
je ir sovietų valdžia”, Z. gyvendami negalėjom grei- 
Angariečio “Kova už sovie- toi susigaudyti kas, kodėl il
tinę valdžią Lietuvoje 1918- kaip. Pilni miškai buvo va- 
19 metais”, “1918-19 metų dinamų partizanų, kasdien 
proletarinės revoliucijos LJe* vykdavo kruvini suslrėmi- 
tuvoje dalyvių atsiminimai” j mai, žudynės, gaisrai
ir tt

Spauda ir radijas ragina 
kelti komunistų partijos 
nuopelnus ir aiškinti “bur-

Juk jiems reikėjo maitintis, 
lankydavosi kaimuose, apsi
stodavo pas valstiečius... 
Na, o jų šeimas, gimines

Vytauto ir Birutės šaltiniais. 
To dėl ir naujos vasarinės 
statomos kitoj Nemuno pu
sėj, kuri yra daug aukš
tesnė.

Arabų priežodis sako: "Ge
riausias draugas nelaimėje yra 
knyga”.

straipsniai M. Lietuvos toli
mesnei praeičiai pažinti.

Marijos Alseikaitės - Gim
butienės:

Rytprūsių ir vakarų Lietu
vos priešistorinės kultūros 
apžvalga.

Juozm Lingis:
Arklas baltų srityse.
Jurgis Gimbutas:
Lietuvių sodžiaus archi

tektūra M. Lietuvoje.
Jonas Balys:
M. Lietuvos tautosakos

žengusios, negu daug kitų 
anuometinių tautų genčių.
Bet ir Pabaltijo šalyje gy
venusių tuomet jau būto ne 
pėsčių ir jie žengė pirmyn, 
turėjo tiems laikams savų -bruožai, 
gerai išprususių žmonių, ku-j Juozą* Žilevičius: 
rie mėgo puoštis, daugiau' M. Lietuvos liaudies mu 
žinoti, daug ko pasigaminti, zikos bruožai.
O ko patys nesugebėjo sau 
pasidaryti, tai ieškinėjo pas 
svetimus ir kas jiems patiko, 
keitė mainais iš savų gami
nių. Tada gintaro išdirbiniai 
toli už Lietuvos sienų garsė
jo tarp kitų šalių gyventojų.

—Tai pasaka ir tai ma
žiems vaikams, — vėl ne- 
Kantrus skaitytojas sune
rims.

Tiesa, panašu į pasaką. 
Bet va tie mandrapypkiai— 
mokslo vyrai ir moterys 
nors ir pasakoje, skirtoje 
kad ir mažiems vaikams, su
randa daug išminties, gyve- 
nymiško visiems naudingo 
patyrimo ir kartu ten už
tinka žinių žmonijos praei
čiai tirti. O įdomūs tie įvai
rių įvairiausi šaltiniai pa
žinti, kad ir savo tautos ži
ląją senovę' prieš keliolika 
šimtų ar tūkstančių metų.

Štai Bostone, Mass., gyve
nanti Marija Alseikaitė - 
Gimbutienė pasirinko sau 
keistoką mokslo srities spe
cialybę, bet šėlusiai vertin
gą mūsų tautos nueitiems 
metams pažinti. Ji tų nuei-

Visi tie straųjsniai mus su
pažindina su istorijos mok
slo įvairiais šaltiniais; pa
rodo mūsų bočių net priešis
torinių metų kultūros pėd
sakus. Kas tą knygą skai
tys daug sužinos naujo, ver
tingo iš mūsų tautos ir kar
tu kitų tautų praeities.

Tos knygos išleidimu pa
sirūpino Vliko Lietuvos Va
karų Studijų Komisija. Ją 
išleido Lietuvos Tylimo In
stitutas. O tą institutą suda
ro Amerikos Lietuvių Tary
bos, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto, Lietu
vos Diplomatijos Tarybos ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
atstovai. Taigi, rimtų, mums 
plačiai žnomų veiksnių at
stovai ir rimtą knygą išlei
do.

Knygoje sudėta straipsnių 
santraukos, atpasakotos an
glų, vokiečių kalbomis. Ta
tai, toji knyga, bet kuria 
proga, tinka dovanoti sveti
miems.

Knyga gausiai iliustruota 
ir nurodyti šaltiniai iš kur 
tai knygai imtos žinios ir

tų metų ir paliktų darbų kas apie tai kitų svetimomis 
Visokiomis progomis gerbusia 'pėdsakus ieškinėja žemėje, kalbomis ir lietuvių kalba 
dovana yra "Keteivb". Iirsiy k i besi rausdama iš neatmena-{tais klausimais yra parašy-

filmo “Dvyliktoji naktis”jžuazinių nacionalistų” išda- tuos, kurie jiems duodavo B savo drangai, pažbtamni mų laikų užsilikusiuose mū-!ta.
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Iš ūrikagos į Kanados šiaurę
KUR BAIGIASI CIVILIZACIJA, RADOM LIETUVIŲ

v/
STASYS MICHELSONAS-;

- • "
Pasibaigus S.L.A. seimui vidų, p. J. Vaikala, pp. S. 

Chicagoje, mes su Kapočiais Gegužiais, kanadiete O. In-
...................... is. Aš ypa-

ėkingas adv. 
supažindino 
pussesere K. 

l yra atvykus 
ir apsigyvenus

[leidomės į Kanadą, nes p. dreliene 
Kapočienė norėjo aplankyti tingai 
tekat savo brolį Stasį Šukį Talalui 
su šeima, kurie gyvena On-mane su 
tario provincijos šiaurėje,1 Kanauki 
vadimamoj Sk>ux Lookout iš tremties 
vietovėj. • (Chicagoje. Pirma aš niekad

{domi yra Chicaga, “di- nebuvau jos matęs, todėl ši 
džiausiąs lietuvių miestas staigmena man buvo labai 
pasauly”, nes, d-ro Montvi- maloni, 
do apskaičiavimu, su tėvais Taip, Chičaga yra įdomus 
ir vaikais čia esą 100,000' “lietuvių miestas”!
lietuvių, taigi daugiau negu; Bet nemažiau mums buvo 
buvo Kaune ar Vilniuje. Be įdomus ir Sioux Lookout, 
to, Chicagos lietuviai gali tik kitokia prasme. Šis mie- 
didžiuotis ir saviškiais mi- sčiukas, kaip sakiau, yra
lionieriais. Pavyzdžiui, Jus
to Mackevičiaus vadovauja
ma paskolos ir taupymo ben
drovė turi $60,000,000 tur
to. Taip pat milionais skato 
savo turtus Pakelio, Kaza- 
nausko ir kitų vedamos pa
našios bendrovės. Nors mi
lionai paprastai reiškia šal-

Ontario provincijos šiaurėje 
ir jo vardas tariamas vienu 
žodžiu: Sūlukaut. Lietuviai 
taria dar trumpiau—Sulau
kė.

Jdomi ši vietovė yra tuo, 
kad čia jau baigiasi balto 
žmogaus civilizacija; čia 
jau paskutinė geležinkelio

MEDIS NĖRA APSAUGA

Netoli Čikagos Robert Krohn surenka Michael Pohrte 
žaislelius, o kiti draugai nagrinėja perkūno suplėšytą 
medį, po kuriuo Michael buvo pasislėjęs audros metu.

tą, beširdį pinigą, to betgi!stotis ir galas automobilių 
(negalima pasakyti apie Chi-Į vieškelio. Toliau nuo Sūlu- 

—Tegul bus pagarbintas, bet valdžios noras apsisau- cag°s lietuvius. Pas juos kauto jau nėra kur ir nega- 
Maiki! į goti nuo savo priešų. Su ko-‘ mes radome daug karštos Įima važiuoti — vien tik e-

—O iš kur tėvas pareini ‘i Į munistais mes galim nesu-'«rįi«s fEi°t7ind?1U,,n1?'
pareinu, tai ne tikti, tačiau visi žino, ' " * J

nėra pasaulyje tokios
—Iš kur

svarbu, Maiki; bet 
kur dabar atėjau.

—Gal pasakysi, kodėl taip 
svarbu?

—Jes, vaike, pasakysiu, 
kad tu turi mokytis poterių.

—Kodėl?
—Todėl, kad dabar visi 

turėsime tris mėnesius mels
tis uz čenstakavos Panelę 
Švenčiausią.

—O kodėl mes turėtume 
už ją melstis? Juk ji ne mū
šų šventoji; ji priklauso len
kams.

—Bet viera ta pati, Maiki.
—Nevisai ta pati, tėve. 

Lenkai turi daug savo kara
lių, vyskupų ir kitokių šven
tųjų, kurių lietuviai negar
bina.

—Bet ar tu neskaitei ga- 
zietose, kas dabar Čensta- 
kavoj atsitiko?

—O ar tėvas žinai, kas 
tenai atsitiko?

—Šiur, kad žinau. Bolše
vikai įsilaužė į čenstakavos 
klioštorių, kur yra stebuk
lingoji Švenčiausia Panelė 
ir viską iškrėtė, ieškodami 
kažin kokios kramolos. Juk 
tai didžiausias šventos vie
tos išniekinimas. Valuk to 
Lenkijoje kardinolas Višin
skis užsakė specialnas pa
maldas. Per tris mėnesius 
visi turės melstis ir garbinti 
Čenstakavos Švenčiausią Pa
nelę. Tegul žino visa be
dievių pakalenija, kad ne
galima šventų daiktų nie
kinti.

—Tėve, aš visa tai žinau, 
tačiau man rodos, kad kar
dinolo Višinskio pakeltas 
furoras yra nereikalingas 
pasišiaušimas.

—Kaip tai nereikalingas! 
Argi galima tylėti, kuomet 
bedieviai įžeidžia mūsų ti
kėjimą?

—Tėve, kas dabar įvyko 
Čenstakavoje, tai buvo ne 
tikėjimo įžeidimas, bet val
džios padaryta krata ieš
kant priešvalstybinės litera
tūros. Matai, paskutiniais 
laikais Lenkijoj pradėjo pli
sti kurstanti propaganda 
prieš komunistų valdžią, ir 
buvo nužiūrėta, kad ši pro
paganda yra spausdinama 
Čenstakavos vienuolyno 
spaustuvėj, su kardinolo Vi
šinskio žinia. Dėl to ir buvo 
padaryta vienuolyne krata.

tai ne 
svarbu,

kad gumo. Antai, bankininkas kų, briedžių ir eskimų kara-
val-

džios, kuri leistų savo prie
šams kasti jai duobę. Nelei
stų to nei kunigų valdžia.

—Tai tu rokuoji, kad šven
ta čenstakavos vieta čia ne
buvo išniekinta?

—Tėve, jei kalbėti apie 
Čenstakavos vienuolyno iš
niekinimą, tai jis buvo jau 
seniai išniekintas.

—Aš to negirdėjau, Mai
ki.

—Tėvas daug ko negirdė
jai; ir daug užmiršai to, ką 
esi girdėjęs. Argi negirdė
jai apie kun. Damazą Ma- 
cochą? Girdėjai, bet sena 
galva užmiršo.

—Dac rait, Maik, tą vardą 
prisimenu, tik negalėčiau 
pasakyti, kas tas Macochas 
buvo ir kas su juo atsitiko.

—Jis, tėve, buvo Čensta
kavo vienuolyno viršinin
kas. Jo vardas pagarsėjo, 
kai jis nužudė tenai savo 
brolį.

—O dėl ko jis jį nužudė?
—Nužudė dėl to, kad ne

galėjo pasidalyti pinigais.
—Kokiais pinigais?
Matai, buvo skelbiama, 

kad Švenčiausios Panelės 
paveikslas čenstakavoje da
ro stebuklus. Jei kas netek
davo lankos ar kojos, tas 
turėjo užkabinti ant to pa
veikslo auksinę ranką ar ko
ją — ir žmogus pasveikda
vo.

—Nu, matai, Maiki, o tu 
nenori į stebuklus tikėti!

—Bet tai buvo ne stebuk
lai, tėve, o tamsių žmonių 
apgaudinėjimas. Kun. Ma
cochas auksą nuo paveikslo 
nuimdavo ir pavesdavo sa
vo broliui parduoti. Bet 
kai reikėjo gautais pinigais 
pasidalyti, jiedu susipyko— 
taip susipyko, kad kun. Ma
cochas griebė kinų ir skėlė 
savo broliui į galvą, vie
toje jį užmušdamas. Tuomet 
lavoną suviniojo į skudurus, 
pasisamdė vežiką ir išvežęs 
užmiestin paslėpė. Bet lavo
nas buvo atrastas ir vežikas 
išplepėjo, kas tą lavoną te
nai paslėpė. Kun. Macochas 
buvo suimtas ir nuteistas 
15-kai metų kalėjimo. Bylos 
eigoje buvo dar išaiškinta, 
kad kun. Macochas buvo 
paviliojęs savo brolio mote
rį ir gyveno su ja stebuk-

Pakelis iškėlė seųno delega- lija. Sakoma, kad baltvei- 
tams karališką priėmimą džių žmonių yra ir tenai; 
milioninėje savo įstaigoje, bet jie esą nugabenami te- 
D-ras ir ponia S. Biežiai su-'nai orlaiviais miškų ir ka
ruose pažįstamiems seimo sykių darbams. Maistas ir
dalyviams gražų vaišių va
karą savo namuose. Be to,

kiti reikmenys jiems prista
tomi taipgi orlaiviais. Jų pa

draugo Mačiuko pastango- gaminta tenai medžiaga yra
mis buvo suruoštas delega- 
f ome cmoonic voLurae T Jotu.

vių Auditorijoj. Pas drau
gus Mačiukus teko viešėtis 
ir gražioje jų rezidencijoje. 
Taip pat malonių valandė
lių teko praleisti su p. Nora 
Gugiene, p-le Mikužiūtė, 
d-ru Grigaičiu, d-ru Mont-

plukdoma upėmis ir ežerais,
Vnl tio tphprn rlar npiižšalp

Sioux Lookout miesčiukas 
yra nedidelis, ?vos 3,500 gy
ventojų. Lietuvių yra apie 
30,tame skaičiuje 7 šeimy
nos. Įdomu, kad daugumas 
jų čia skaito “Keleivį”. Ki
tų lietuviškų laikraščių nete
ko pastebėti. Draugė Sulei- 
kienė sakėsi pirmiau skai
čiusi “Draugą”y bet jis jai 
nepatikęs ir ji dabar turi 
išsirašiusi “Keleivį”. Drau
gų šukių šeima taipgi “Ke
leivį” skaito.

Šukių šeima yra labai ma
lonūs, svetingi ir inteligen
tiški žmonės. Ponia Vanda 
Šukienė, buvusi Jurgelevi
čiūtė, Lietūvoje yra buvusi 
vienos ministerijos sekreto
rė. Pats S. Šukys irgi tarna
vęs valstybės įstaigose, gi 
užėjus pirmą kaitą bolševi
kams, buvo pastatytas vie
no jų departamento direk- 

Prasidėjus karo su
mišimams atsirado pavojus, 
grėsė sušaudymas, bet mo-

nuolyne. Ar tai nebuvo to 
vienuolyno išniekinimas?

—Neišrado, Maiki, kad 
tai galėtų būt teisybė.

—O betgi tai yra tikras 
faktas, tėve. Ir tai ne vie
nintelis šventos vietos išnie
kinimas, tėve. Istorija žino 
ir daugiau baisių skandalų.
Pavyzdžiui, 11-tame šimt
mety Krokuvos vyskupas 
Stanislovas Szczepanowskis 
susikirto su karalium Bole
slovu Antruoju dėl žemių 
grobimo. Vyskupas grobė 
žemes ir nemokėjo valsty
bei mokesčių. Karalius pa-if . 
reikalavo, kad mokesčiai tonum- 
būtų mokami, kitaip, būsią
atimti vyskupo dvarai. Vys-lvICTb°7^Ui? uT*’ '- •’! -į-i r i • ikant kelias kalbas, sūkiams

('“TT? prasisuit
jj. ir kas sekmadienį tą iš- Į! P™ karo frontus .r pasiek- 
teikimą vis kartojo. Kara-11 Voklet,JOJ amenkieau zo- 
liūs negalėjo tokio niekini
mo pakęsti, nuvyko bažny
čion ir prie altoriaus keikū-

Vokietijoj amerikiečių 
ną, o iš tenai ir Kanadą, kur 
jau pirmiau buvo atvykę p. 
Šukienės broliai, Henrikas

RV"i^R'i^”n^a|ir^nastJurgele^-. 
Nežiūrint, kad šis vyskupas i Šukiai tun giazią seimą, 
žemino bažnyčią, vartoda-isua?£usj,_sūnL’ ^omaldą 
mas ją pagrobtoms žemėms '^ztą J? [”1 . v
ginti, popiežius vėliau pada-idu^.terl Vandą, kūną p. Ka
rė jį šventuoju. Taip lenkai l)OCĮerię . atsivežė Bostonan 
gavo šv. Stanislovą paviešėti. Vienas sūnus tar-

—O kam tu man tas is- rauJa hidroelektros įmonėj 
torijas pasakoji, Maiki? netoli nuo Montrealio. Be 

—Pasakoju tom, kad tė-1*° dar vra l,ora mažesnių
vas žinotum, jog patys len 
kų dvasiškiai yra pridarę

ir
amžiaus

(vaikučių.
Draugas Šukys turi gerą

bažnyčiose visokių nedory- tarnybą Sūlukauto sanatori- 
bių, tačiau niekad nereikėjo j°J•* dirbti jam nieko nerei- 
dėl to specialiai melstis po|k>a, tik 4 kairius per naktį 
3 mėnesius. Ir dabar tokios Pažiūrėti pompų, kurios pri- 
pamaldos nereikalingos nei stato miesteliui geriamąjį 
Dievui, nei jo motinai. Jų vandenį ir ištraukia siutas į 
tikslas yra aiški politinė ežerą.
propaganda. i Draugai Šukiai gyvena čia

—Aš, Maiki, nežinau, ką apie 10 metų ir jau neblo-
ant to pasakyti, todėl paša- gai įsikūrę tuo jau nuosavą

Tai ne tikėjimo įžeidimas, lingame čenstakavos vie-kyšiu tik gudbai ir dac oL mamą, gražų darželį, ir be

Socialistu Unijos konferencija
Šių metų liepos m. 12-13 Rytų Europos kraštų apsi- 

d.d. Amsterdame (Olandi- jungimo ir į apjungtos Eu- 
joje) įvykoz Vidurio ir Ry- ropos tų kraštų įsijungimo 
tų Europos Socialistų Uni- klausimui.
jos konferencija, kurioje da- Referatą šiuo klausimu 
lyvavo Bulgarijos, čekoslo- paruošė F. Gross (Lenkija) 
vakijos, Estijos, Jugoslavi- ir papildomus referatus pa
jos, Latvijos, Lenkijos, Lie- tiekė S. Voinea (Rumunija), 
tuvos, Rumunijos, Ukrainos dr. Z. Topalovich (Jugosl.), 
ir Vengrijos socialistų par- J. Glemža (Lietuva), V. 
tijų atstovai. Bemard (Čekoslovakija).

Konferencija buvo globo-į Visi konferencijos daly- 
jama Olandijos Darbo Par-, viai plačiai išsitarė. Vienin- 
tijos ir posėdžiavo jos pa- gai priimta rezoliucija, ku- 
talpose. ri suglaustai nusako:

Konferenciją žodžiu svei-’į Sveikinamo* pastangos 
kino Olandijos Darbo Pairii- sukurti laisvą jungtinę Eu- 
jos pirm. E. Vermeer, vice- ropą. Europos integracijos 
pirm. ir Europos Tarybos reikalais gyvai domisi ir Ry- 
narys H. Vos, Europos Ta-,tų Europos tautos, kurios 
rybos nar. F. Goedhart iri prieš savo valią smurtu bu- 
Vokietijos Soc. - Dem. Par-įvo atskirtos nuo Vakaių Eu- 
tijos atstovas ir Europos (ropos.
Tar. naiys E. Paul. i Vidurio ir Rytų Europos

Pirmininkavo Unijos pir-(tauto* dabar yra taip tvar- 
mininkas Z. Zaremba (Len-;komos, kaip Ui naudinga 
kija). sovietu imperializmui, neat-

Lietuv. Soc. Dem. Pairi. įžvelgiant į tų Uutų gero- 
atstovavo J. Glemža. vę. Šitas priverstinis supla-

Pirmoji Konferencijos die- kima* su Sovietų Sąjunga 
na buvo pašvęsta Vidurio ir yra griežtai priešingas lais- 
---------------------------------------vos valios ir lygių teisių dė

sniams, o taip pat ir terp
to dar turi nusipirkę iš Ka- tautiniam socializmui, 
nados valdžios 20 akių že- Unija yra įsitikinusi, kad 
mės sklypą toliau nuo mies- R£tų Europos kraštui, atga- 
telio. Tiesa, šita žemė dar vę savo laisvę, įsijungs j 
neišdirbta, iš po miško, ir Europos Taiybos ir kitas 
reikia įdėti dar nemaža dar- bendras institucijas. Kartu 
bo. Bet darbo jie nebijo ir rezoliucijoje pabrėžiamas 
tikisi įsitaisyti čia erdvesnį reikalas Rytų Europoje siek- 
gyvenimą. Dirbdami abudu, ti regionalinių apsijungimų, 
jie jau nutiesė nuo vieškelio kaip, pa v., Baltijos federa- 
neblogą kelią iki savo že- cijos, Dunojaus federacijos 
mės ir pasistatė 4 kambarių ir pan. Tokios sąjungos, ta- 
namą. Kai namą pastatė,'čiau, yra galimos tik laisvai 
tai valdžia atidavė tą žemę (rinktų parlamentų . apsi- 
pilnon šukių nuosavybėn ii į sprendimu. Nors Rytų Euro- 
dabar jie jau galėtų ją par-!pos jungimo foimas nusta- 
duoti, jei norėtų.-------------- įtyti galės tik ateitis, visdėl-

Nors darbo daug, bet to jau dabar reikia puose- 
draugė Šukienė, labai geros lėti ir drąsinti pastangas 
nuotaikos moteris, jaučiasi siekti Rytų Europos vienin- 
čia laiminga. Bėgant iš Lie- gurno.
tuvos, ji sako, teko', palikti 
viską, ką tik turėjom: norė
jom tik gyvi išsigelbėti. Te
ko daug naktų nemiegoti,!vietų Sąjungoje”. Praneši- 
teko būti nevalgius, aplinkui (mą padarė dr. B. Kalninš 
sproginėjo bombos, zvimbė;(Latvija). Pranešimas buvo 
kulipkos, slampinėjo žval-įsmulkiai diskusuotas. Mas- 
gai ir kas minutę grėsė mir-|kva paskelbė daug reformų: 
tis. Taigi, tiek klaikaus var-ji. pramonės decentralizaci- 
go išgyvenus, čia jaučiamės Ja ir respublikinių ūkiotary- 
saugūs ir laimingi. Tik de-įbų įsteigimas, 2. Kolūkiečių 
šimtį metų padirbėjtfe, Įsi-(sklypų paliuosavimas nuo 
gijome nuosavą pastogę ir t prievolių, 3. Motoių - trak- 
nemažą sklypą žemės far-torių stočių pertvarkymas— 

'mai. Nora žiemos čia šalto- panaikinimas ir žemės ūkio 
kos, temperatūra nukrinta įrankių kolūkiams perleidi- 
ikii 45 laipsnių žemiau zero, mas, 4. Žemės ūkio produk- 
tačiau apsipratom ir jau ro- tų privalomų pristatymų pa- 
dos, kad taip ir turi būt. Įkeitimas vadinamais supir- 

(Bus daugiau kimais, 5. Profesinių sąjun-

Sekančią dieną buvo ap
tartas dienotvarkės punk
tas: “Pastarieji metai So-

gų reikšmės padidinimas.
Kiek tos reformos paleng

vins ir pagertos gyventojų 
būklę, sunku nustatyti. Aiš
ku, kad Maskva susirūpinus 
stiprinti pagrindą po kojo
mis ir kad totalistiniai reži
mai nėra reformų mėgėjai 
ir jas daro tik aplinkybių 
verčiami.
• Rezoliucija priimta pla
čiai pastebiamo ir sovietų 
spaudoje nagrinėjamo “re- 
vizionizmo” klausimu, bū
tent:

Su pasitenkinimu pabrė
žiama, kad Sovietų Sąjun
goje ir sovietų pajungtuose 
Europos kraštuose įsigali 
stiprus revizionistinis judė
jimas, kuris komunistų lai
komas svarbiausiu pavoju
mi. Šitas judėjimas yra nu
kreiptas prieš komunistų 
diktatūros pagrindus ir prieš 
tautinį pavergimą. Unija 
reiškia nuomonę, lead revi- 
zionizmas diktatūriniuose 
kraštuose padės išsivystyti 
demokratinio socializmo i- 
dėjoms. Unija sveikina tą 
judėjimą kaip vertingą veik
snį bendroje kovoje prieš 
diktatūrą, už išsilaisvinimą.

Šioje vietoje pastebėsiu, 
kad Maskvos žurnale “Ko- 
mmunist” Nr. 8 birželio 19- 
58 m. straipęnvįe. “Pagrindi
niai klausimai ^ovoš su re- 
vizionizmu”Irofromarev 
tarp kitko nur6^o-T “svar
biausią šio i&£ko pavojų”, 
tai būtent, kad
revizionizmas sutampa viso
mis savo gijomis 9*u deši
niaisiais socialistais, su so- 
cialdemokratizmo ideologi
ja/ Didelėje daugumoje at
sitikimu revizionistai karto- 
ja senojo socialdemokratiz- 
mo uždavinius, tai yra Bern- 
šteino, Kautskio, Hilferdin- 
go ir vėlesniųjų Blumo, Att- 
lee ir Mollet idėjas.

Toliau V. Bemard (Čeko
slovakija) savo pranešime 
palietė Vidurio ir Rytų Eu
ropos neutralizacijos (disen- 
Igagement) problemas. Dis
kusijose ji palaikė Z. Za- 

(remba (Lenkija). Pasisakė 
prieš Olandijos Darbo Par
tijos atst. ir Europos Tary
bos nar. F. Go^d^art. 

i Z. Topalovich (Jugoslavi
ja) nurodė, kad neutralios 
juostos Europoje .sudarymo 
klausimu SoęĮaįistu Unijos 

i nariai nėra 0 .vięnpoos nuo
monės, kaip ūjėpą^yįeningas ir Socialistų Internaciona
las. Numatyta pasiūlyti šiuo 
klausimu pasisakyti Partijų 
Centrams. Dar buvo priimta 
rezoliucija protesto dėl vyk
domų Vengrijoje mirties 
bausmių teismo sprendi
mais.

i Konferencijos dalyviai ap
lankė vieno žymiausių so
cialdemokratų Karolio Kau
tskio kapą netoli Amsterda
mo. Paskutinius savo gana 
ilgo gyvenimo metus Kauts- 
kis buvo priverstas bastytis 
po Europą, nenorėdamas 
tapti fašistinio režimo auka. 
Iš Vokietijos jis persikėlė į 
.Austriją, iš ten i Čekoslova- 
ikiją ir galop i Olandiją, čfh 
palaidotas 1938 m. 10. 17 d. 
(gimė 1854.10.16d.).Vėliau 1944 rų. 12. 8d. palaidota ten pat jo žmona Luise Kautsky. Ant paminklo užrašas:

į Aš taip mirsiu, kaip gy
venau. Kaip nepakreipia
mas marksistas”.

Prie kapo jauti-ų žodį ta
rė Kautskio mokinys ir ar
timas draugas dr. Z. Topa
lovich, Jugoslavijos Social
demokratų Partijos ilgame
tis pirmininkas.

. • J. G.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kalsi- 

!vį”. Kaina metams $4.
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MAIKIO KRAITIS

Rūkančioms traukia dantis
Azijoje. Arabijos pusiau- nailono apsiaustus ir satino 

saly prie Raudonosios jūros ilgas kelnes ir visą laiką 
yra nedidelė Yemen valsty- puošiasi, laukdamos savo 
bė (jos užimamas plotas y-'“viešpaties , bet, aišku, kad 
ra beveik dvigubai didesnis itiek daug jų esant, reikia il- 
už Pennsylvanijos, gyvento-!gai laukti, kol kurią jų ka-
jų apie puspenkto miliono). 
Ją valdo neribotas valdžios 
karalius, to dė! ten ir vyrai

ralius pasikvies.
Joms esą uždrausta rūky

ti, o uždraustas vaisius vi-

-f • £

neturi jokių teisių valstybės suomet gardesnis. Tai ir tos
reikalus sprendžiant, o mo- haremo gyventojos alpstan-
terys tebėra tikros vergės, čios, negaudamos cigaretės 

Neseniai Įdomių dalykų patraukti. Aišku, slaptomis
viešai paskelbė viena ang-,lrQko.
lė, kuri buvo ištekėjusi už Kaitą viena tokia rūko-
Yemen piliečio, kai šis tar
navo Anglijoje. Vėliau jis 
buvo paskirtas tarnauti Ye
men karaliaus Įpėdinio rū
muose ir to dėl ji kartu su 
vyru gavo apleisti Angliją, 
ir apsigyventi Yemen sosto 
Įpėdinio rūmuose. Tas nepa
tiko karaliui, kuris, anglės

rė buvusi sugauta. Karalius 
labai supykęs, kai apie tai 
sužinojęs. Tos visos 200 
moterų buvusios sukviestos 
Į gražią salę, kurioje soste 
sėdėjęs karalius, o greta jo 
stovėjęs dantų gydytojas iš 
karaliaus ligoninės.

Karalius Įsakęs atrinkti 14
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žodžiais, esąs žiaurus, bet moterų ir joms ateiti Į prie 
ki. Joms išsirikiavus prieš 
savo valdovą, buvę Įsakyta 
atsiklaupti. Tada prie pir

tinrudosnus.
—Persikelkite Į mano rū

mus. Mano sūnaus rūmuo
se perd
pavojin 
liūs.

Neribotos galios karaliaus 
Įsakymo nebuvę galima ne
klausyti, ir kai ji vos spė
jusi atsikelti Į karaliaus rū
mus, buvusi apgyvendinta 
karaliaus hareme kartu su 
jo 200 žmonomis. Ten jai 
tekę išbūti kelias savaites ir 
tik didelėmis vyro ir Ang
lijos konsulo pastangomis 
pavykę išeiti. Žinoma, tada 
ji tuoj išvažiavo Į Angliją.

Ta anglė sako, kad visos 
tos 200 karaliaus žmonų e- 
sančios gražios, dėvinčios

Tas jums 
— Įsakęs kara-

mosios priėjęs dantų gydy
tojas su replėmis ir pradė
jęs traukti dantis. Ji nesi
priešinusi. Netekusi dviejų 
priešakinių dantų, ji burną 
ranka užėmusi nuėjusi Į šą
li.

Panaši operacija buvusi 
padalyta if kitoms. Nė vie
na nesipriešinusi, tik pati 
paskutinioji atsisakiusi 
klauptis ir išsižioti. Kara
lius Įsiutęs už tokj moters 
akiplėšiškumą ir atsikėlęs 
pradėjęs ją mušti, ir mušęs 
tol, kol ir ji nusilenkusi jo 
valiai. :' > 4

Taigi, dar ir šiandien mū-

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš mieeo, geriausia dovana kiek
viena propa, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio fomiktoi Kaina ........... $5.50.

DIEVŲ MI5KAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
28n psl. Kaina ...................... $3.00

NEMUNO SŪNCs, Andriaus Valuc
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina .......................... $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, 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 vieną kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai- 
n* ......................................... $6.00

LIETUVIU LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų nlėtoiimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dauevbe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina .................. $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio s gro nom ės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė. E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato. «,i daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

ANGLV-LIETITVIU KALBU ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžiu. 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
puriausias ir Paujoviškiausiaš žo
dynas. kieti viršai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., jdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIUKAI. Geriausias vadovėlis pra- 

'"kai mokytis; duoda 
pasikalbėjimus.

........................ 7$«

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

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kama ......................$2.25

ŽEMĖ 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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. 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 ................................ $1.20

CEZARIS, M irko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $6.00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi* 
••helsonlenės parašyta; 250 įvairių 

eceptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS 2MONS8 GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių (vairiuose kraštuose ir (vairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ...............................................$l-®0
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigą 

M Valadkos parašyta knyga, 289
»usl. Kalne
V KI8S IN THE PARK. J. Jazmi* 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
<50 pasi. Kaina kietais viršeliais $2 
ninkžtais viršeliais ..........'.....$1.94
♦ TLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra*
.iries. Kietais viršeliais, 497 pusią 
piai, kaina ............  .....$•
TIKRA TEISYBĖ APIE 80 VIST V 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
me istorija ir valdymo eraktika. la- 
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ...................................................$9r
MIRUSIOS STELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 299 pust

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

•$• So* BetUm 27.

Phylis Haukins, 17 mėty, West Palm Beach, Fhu, 
kere ištraukė 9 pėdu 11 coliu ilgio ryklį, sveriantį 400 
svarų. Ji kovojo su juo 40 minučių, kol ištraukė.

TEN UŽ JŪRŲ UŽ MARELIŲ

Skiriu savo bičiuliui poetui Pranui Lembertui.
* * *

Ten km* kvepia ramunėlės,
Ir gražiausios žydi gėlė,
Kame bitės medų renka 
Po daržus, sodus ir lanką,
Plauko balkšvi debesėliai, ;>v! .
Gieda, suokia ve veršeliai,
Startos, volungės, kregždutės; 
Lakštingalos ir gegutės.
Pempės šaukia, briezlės brandžia,
Laukų derliaus lobius sprendžia,
Sesės žalias rūtas skina,
Gelsvas kasas padabina,
Tautines dainas dainuoja,
Jaunuolių širdis vylioja.
Tenai mano bočių kraštas,
Širdyj slepias kai koks raštas...
Meili ta gričia dūminė,
Nes man buvo ji tėvynė.
Ten ir pirmos dienos rastos 
Mamytės godoms apjuostos.
Ten pirmieji takai minti 
Eit, i pažangą mėginti...
Tėvų kraštas,—man tėviškė;
Lietuvaitė, moteriškė.—
Jaunimėlis ir vaikeliai,
Mišrūs čiulbanti paukšteliai

' širdies jučiams brangus turtas
Dangiškų gėrybių vertas...
Aš nuolat i ją sugrĮštu;
Ten gyventi pasiryžtu.
Ir nudžiungu džiaugsmu didžiu!
To visiems aš nepavydžiu... 
Pasiguodžiu su svajonėms—
Su prigimtosioms malonėms,
Kad Lietuva išlaisvinsim—
Tikrai grįžę, ten gyvensim.

1958. Vn. 25. A. J. Jokūbaitis
Brookline, Mass.

sų žemėje yra tokių vietų, 
kur tokie, mums pasakiškai 
atrodanti dalykai tebėra 
kasdieniniais reiškiniais.

Onutė

“SVARUS” ŽMOGUS

Sename Vokietijos Bad 
Hersfeld mieste atsirado pi
lietis, kuris atsisakė mokėti 
šiukšlių išvežimo mokestį. 
Jis savo skunde nurodo, 
kad jis nieko neišmetąs lauk 
ir to dėl neturįs mokėti to 
mokesčio.

Jis rašo, kad bulves val
gąs neluptas, nevalgąs nei 
mėsos nei žuvies, daržoves 
perkąs nuvalytas ir todėl jo
kių atmatų nesą, nevartojąs 
konservuoto (dėžutėse) mai
sto, niekada nešluojąs savo 
patalpų, nes tai esą nesvei

ka, neskaitąs jokio laikraš
čio, savo patalpą apšildąs 
aliejų, sudaužytais stiklais 
užkemšąs pelių išgriaužtus 
urvus namuose ir sode. žo
džiu, jis neturįs jokių at
matų.

Miesto tėvai jo įrodymus 
pripažino pagrįstus, bet jo 
skundą atmetė, nenorėdami 

! sudaryti pavyzdinio atsitiki
mo (precedent), kuriuo ir 
kiti galėtų pasinaudoti.

Ne mokslo patentai ir ne 
tvneriopi talentai sudaro pilie* 
čiu garbės vainiką o darbas, 
darbas iš tikro širdies akstino.

Jei tavo 
nas neskaito 
gink UMrafiyti.

tik W.

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir dova
nų:

Prisiuntė po $2.00: A. Gil- 
bert, Chicago 47, III.; J. Bary- 
sauskas, Arlington, Mass.; S. 
Matelis, Baltimore 28, Md.; J. 
Pilka, Detroit, Mich.; Z. Bizas, 
Yukon Terr., Canada; P. Janu
ška, Montreal, Canada ir J. Va- 
lasionis, Montreal, Canada.

Po $1.60: J. Kaytis, New Ha
ven, Conn.; J. Pašakarnis, Shir- 

•ley, Mass. ir A. štfkys, Cleve
land, Ohio.

Pb $1.00: D. Peleckis, So. 
Boston, Mass.; V. Zinaitis, Wel- 
land, Ont., Canada; J. Janu- 
šaitis, Gary, Ind.; H. Spokes, 
Bucks County, Pa.; V. Klemka, 
Arlington, Mass.; J. Jomantas, 
No. Bay, Ont., Canada; E. Vein- 
gertneris, Providence, R. I,; A. 
Paulaitis, Newark, N. J.; F. 
Tipshns, Stockton, Calif.; Ch. 
Urbon, So. Boston, Mass.; B. 
Balevritch, Lavvrence, Mass.;A. 
Gufnuliauskas, Michigan City, 
Ind.; M. Nedzinskas, Brooklyn. 
N. Y.; J. Grigalūnas, Lawrence, 
Mass.; F, Btishman, So. Ash- 
burnham, Mass.; A. žemaitis, 
Montreal, Canada; Fr. Lizdenis, 
Middlebury, Conn.; M. Trečio
kas, Montreal, Canada; K. B. 
Kriaučiūnas, Canton, Conn.; A. 
Usevage, Bridgeport, Conn.; J. 
Herman, Cocoa, Florida; W. 
Stapon. Nonvood, Man., Cana
da; J. Zvankauskas, Altą, Ca
nada; Wm. Mikuchonis, Roches 
ter, N. Y.; A. Misaitis, Collins
ville, Conn.; B. Kondrad, Cle
veland, Ohio ir Al. Gerdauskas. 
Rockland, Illinois.

Po 50c: A. Krukonis, Brock 
ton, Mass.; A. v’ainorius, Piiis 
burgh, Pa.; Mrs. K. Klewicki 
Waukegan, III.; S. Egounis 
Rowley, Mass.; F. Petrauskas 
Quebec, Canada.; D. Vitkauskas 
Brockton, Mass.; S. Kaulikas 
W. Newton, Pa.; Wm. Grigas 
Miami, Florida; A. Barvickas 
Branch, Mich.; Domin. Shukis 
Bedford, Mass.; J. Konz, Bloom 
field, Conn.; A. Kirtiklis, Mia
mi, Florida; A. Ruchinskas, E 
Hartford, Conn.; J. Petkūnas 
Brockton, Mass. ir A. Ališaus
kas, Worcester, Mass.

Po 25c: S. Tatarūnas, Hud 
son, Mass. ir V. Montvilas, So 
Boston, Mass.

<
Visiems, atsiuntusiems laik 

raSčiui aukų, širdingai dėkoja 
me.

Administracija

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskenduolė

NAUDINGI PATARIMAI

Kad dažai nesiluptų nuc 
cemento, prieš dažant jį nu 
plaukite actu (vinegar).

Durų sąvaros, rankenos 
negirgždės, jei jas ištrinsi 
te pieštuku.

Taukuotą krosnį lengviau 
nuvalyti, jei per naktį ant 
jo palikti mažą puodelį a- 
moniako.

Rūdis nuo peilių galima 
greitai pašalinti, jei prieš 
valant juos bent pusę valan 
dos palaikysite svogūnuose.

Piktžoles nuo žvyruotų ta
kų panaikinsite, apšvikštę 
juos druskos skiediniu.

Krakmolytas rankšluostis 
indams šluostyti daugiau su
traukia drėgmės ir nepalie
ka ant indų pakulų.

REDAKCIJA ATSAKO

J. B. Čikagoje. Į Tamstos 
klausimą kurie protingiau 
daro: tie, kurie garbina fa
šizmą ar tie, kurie garbina 
komunizmą atsakome trum-, 
pai: Nei fašizmas nei komu-; 
nizmas nėra verti garbinti, 
jie abu labu tokiu, ir to dėl, 
nėra reikalo galvą sukti, ku
rie garbintojai yra protin
gesni.

(Tęsinys)
Sunkios dienos prasidėjo Veronikai: nuo visų slaps

tėsi, visų bijojo, visų stengėsi išvengti ir vis traukėsi 
unt akių skarelę, ir vaikščiojo nuleidusi galvą. O vil
ties, kad Juozelis atsiųs pinigų kelionei, vis dar nenustojo.

Dieną darbą dirbo, naktimis atgailos rožančių plie
kė ir kryžium gulėjo, taigi į galą savaitės mergina taip 
nuskurdo ir sulyso, jog jei būtų nesitraukusi ant akių 
skarelės, tad, be abejonės, jos būtų pasigailėjusi ne 
viena dievota kaimo moterėlė.

Ir vėl atėjo sekmadienis, ir vėl Veronika, slėpda
masi nuo žmonių, išėjo bažnyčion ir, eidama keliu, vis 
žvalgės, bene ateina kas priešais ar pasiveja kas, be
ne sėdinėja kur pakelėje pulkas jaunimo. Ir rodės, kad 
dabar kiekvienas turįs teisės ją įžeisti, išplūsti, pava
dinti paleistuve ir purvais apdrėpti.

Bažnyčioje išklūpojo bobinčiuje po laiptais ir tuo
jau po pamokslo, be mišparų, kol dar nepradėjo skirs
tytis žmonės, tarpkarčiamiais sulakstė į paštą ir, nieko 
nepešus, davusi aplink miestelį gerą ratą, parėjo namo.

Eidama namo, jau nebeverkė Veronika, o tiktai 
slinko žemyn galva, traukėsi ant akių skarelę ir lan- 
Ižiojo į rugius pasilsėti.

* 4 *
—Veronika, ar išeini kur? — šūktelėjo iš bažny- 

ios sugrįžęs Kaikaris, einant Veronikai pro duris.
—Ne, kurgi aš eisiu, — atsakė Veronika ir, žiū- 

ėdama po kojų, išėjo į klėtelę, apsigaubė skara, at- 
-isėdo ant lovos ir, pasidėjusi ant kelių maldaknygę, 
smeigė akis į prieš stovintį kubilą

—Tai žiūrėk, niekur neišeik; mes su tavim kalbos 
urim, — po minutės įėjusi į klėtelę, paliepė šeiminin
kė ir, įsitikinusi, kad Veronika niekur nesirengia, išėjo.

Suprato Veronika, kad nieko gera nebus iš šito 
asikalbėjimo ir, dargi nepakrutėjusi iš vietos, pasiliko, 
:aip ir pirma sėdėjusi.

Sodžiuje buvo nepaprastas judėjimas ir gyvumas, 
oks esti tik kunigo prie ligonio laukiant arba jam ka- 
ėdojant Pas abu Kaikario kaimynus, Lukšą ir Butkų, 
irisirinko pilna žmonių: vyrų, moterų ir piemenų nes 
isi jie, be Veronikos, žinojo, kada šiandien ateis pas 
vaikarius Veronikos tėvas; žinojo ir matė, kaip Kai- 
aris, sutikęs miestelyje, Veronikos tėvą degtine vai- 
ino ir užprašė ateiti pasikalbėti dėl dukters.

—Ateina, ateina! — staiga suriko piemenys zą- 
ioganiai, net uždusę bėgdami pro Butkaus kluoną.

Visi išbėgo iš trobos ir, sustoję kieme, žiūrėjo į 
'er sodžių einantį su statininku rankose Veronikos tė- 
ą Nors ir buvo viduvasaris, seniokas ėjo apsivilkęs 
rumpais lopytais kailiniais, užsidėjęs rudą suplyšusį 
aškietą ir susijuosęs pančiu. Iš tolo jis buvo panašus 
žmogų, kuris su basliu rankose nori užbėgti už akių 

.evalyvam gyvuliui.
Nebeiškentė sodiečiai, ir visa gauja, kaip galvijai į 

asarojų, sugriuvo į Kaikario kiemą
Nesižvalgydamas, nieko neprakalbinęs ir tarytum, 

užrinkusiųjų nematąs, sparčiai, dideliais žingsniais, pe- 
ėjo seniokas per kiemą ir įlindo į klėtelę pas dukterį.

Veronika kaip atsisėdo po pietų ant lovos su atvira 
nt kelių maldaknyge, kaip įbedė akis į prieš stovintį 
:ubilą, taip ir tebesėdėjo.

Pamačiusi tėvą, krūptelėjo, šoko nuo lovos ir, suir
usi “tėveliuk”, puolė tėvui po kojų. Bet tėveliukas taip 
markiai drožė jai statinku per nugarą, kad pagalys net 
terpus palūžo, likusiuoju gi galu pradėjo mušti dukterį 
>er pečius, per nugarą, per šonus ...

Kai amžinai persigandusi mergina norėjo palįsti ir 
įasislėpti palovin, tuomet įtūžęs tėvas sugriebė ją už ka- 
ų ir, pakėlęs nuo žemės, ėmė daužyti kumščiu per skruos- 
us, per galvą mušti per krūtis . ..

Nežinia, kuo visa tei būtų pasibaigę, jei ne šeiminin
ko mažoji mergytė ir pas Butkų ilsėjęsis nuo Kovarsko 
‘pielninkas”. Seimininko dukterytė, pamačiusi už kasų 
io klėtelę tąsomą Veroniką ne savo balsu suspigo vidu- 
•y kiemo, o jos šauksmu atbėgęs “pielninkas”, pamatęs 
okį reginį, sugriebė senioką už kailinių ir metė jį už ku
ilio. Atsikėlęs seniokas buvo besiimąs su “pielninku” už 
<rūtų, bet tuojau įsikišo šeimininkas su šeimininke ir Ve- 
onikos tėvą išvedė iš klėtelės, paprašė į vidų.

Ką jis su šeimininkais kalbėjo viduje, niekas nežino- 
o, nes tąsyk, kai įsimaišė “pielnikas”, visi nežinia kur 
lingo, o kieme pasiliko tik piemenys ir vaikai, kurie vie
ni ir tegirdėjo, kaip, išeidamas iš pirkios, seniokas pik- 
’ai Kaikariu pasakė:

—Tegu sau nors ir patvory, o aš į savo trobelę jos 
nepriimsiu.

• • •
Niekas tą vakarą Venorikos nei valgyt bešaukė, nei 

prie ruošos berūpino: kaip nutrenkė ją ant grindų tėvas, 
taip ji ir tebegulėjo.

Pavakary parėjęs iš miestelio, girtas Anicokas suži
nojo apie Veronikos sumušimą ir buvo beeinąs į klėtelę, 
norėdamas j ją prabilti, bet, nesulaukęs šeimininkų sugu
lant, giedodamas ir kažin ką keikdamas, išėjo nakties.

(Boa daugiau)
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Rygoje prieš 50 metu
J. VLKS

gijos vardu, nes spaudos siškai storžieviškai į klausi* klubo morgyčius. Klubas bu* 
{cenzūra tais metais siautė- mą atsakė: įvo pastatytas Naujokaičio ir
jo, laikraščius nuolatos už- —Nežinau!—ir vėl valdi-)Norris pinigais ir jie jau su

ninkąs nusišypsojo ir kaž mokėti. Miami lietuviai bus

Vietines žinios

darinėdavo, tad galėtų į- 
• kliūti ir “Giedros” draugija 
ir ją uždarytų. O jos veiki
mas lietuvių darbininkų

Ako posėdis

(Tęsinys) _____ _______ _____ w
Lietuvių sociademokratų irius R. šarmaitis pašo Juo- tarpe yra būtinas. Tad ir
laikraštis jzą Ozarskį jau nuo 1905 buvo nutarta sudaryti atski-

1909 m. ankstyvą pavasa-; e!ų buvusl Ryg°je Rusijos rą spaudos leidimo pasiti- 
rį Rygos lietuvių socialde- į socla^emo^raty darbininkų kėjimo bendrovę, 
mokratų pogrindžio centras IPartij?s £ padaro jį! Buvo siūlančių laikraštį
sumetė išleisti atsišaukimus i, Y118111 zymiu 1905 m- vei" pavadinti “Tėvynės Balsu” 
gegužės 1 d. — darbininkų|kej”et. &inklu?^°. būrio ar “Lietuvos Balsu”. Bet 
--—nanu. Deja, Latvijoje Ru- čia iškilo klausimas, kurios 

sijos socialdemokratų dar- tėvynės balsas turėtų būti? 
bininku partijos padalinio {Rygoje gyvenantiems lietu- 
nebuvo. Ten rusai socialde-jviams Latvija nėra jų tė- 
mokratai jokiu savo vekimu ;Vynė, o jei laikraštis turi iš- 
nė 1905 m., nė vėlesniais eiti Rygoje, tai juo labiau

vienybės šventės proga: 
Vienas jų hektografuotas 
lietuvių kalba ir antras rusų 
kalba. Ir tą darbą įbruko 
man. Dabar jau turėta šiokio 
tokio patyrimo, tai ir dar
bas sklandžiau ėjo ir buvo 
galima lietuvių kalba atsi
šaukimų išleisti daugiau 
šimto egzempliorių. Ir tas 
darbas buvo atliktas Z. Ar
lauskaitės vedamos mokyk
los patalpose ir jai talki
ninkaujant

Rusų kalba buvo reikalin
ga tik duoti turinys, o atsi
šaukimą apsiėmė atspaus
dinti bendraminčiai draugai 
latviai.

Šiuo kartu jau atspausdin
tus atsišaukimus iš .manęs 
pasiėmė, kiek prisimenu,

metais nepasirodė.
Tiesa, Latvijos socialde-

ką užsirašė.
Kai jau visi tos bendro

vės steigėjai išėjo, o aš pasi
likau dar laukti iki gausiu 
leidimą, tai tas valdininkas 
pakėlė akis į mane, ir visa 
burna nusišypsojęs, tylomis 
prabilo: • *

—Na, ir kompanija susi
rinko spaudą leisti! — Aš 
piktai į jį pažvelgiau. Jis lyg 
susigriebė:

—Žinoma, tai niekis, o 
betgi gerai, kad darbinin
kai patys rūpinasi savo ap
švietimu, —• ir įteikdamas 
man leidimą palinkėjo: — 
Geros sėkmės!— Kurgi jis 
nelinkės! Juk, kaip visuo
met, vieton 75 kapeikų val
stybinio mokesčio kyšojo 
popierinė penkrublė. Ją nie
ko nesakęs įsidėjo į kišenę 
ir, prilipdes mokestinį ženk 

įteikė

jiems už tai visuomet dė
kingi.

L. J.

Praeitą trečiadienį buvo 
buvo ALT Bostono sky
riaus posėdis. Jame išklau
syti A. Lietuvių Kongresui 
ruošti komisijų pdhnininkų 
pranešimai, priimta galutinė 

Kelei vyje. buvo žinutė, ku- Kongreso pajamų ir išlaidų

SfcATTLE, WASH.

rioje neseniai čia atvykęstVVK
dai

dens, London W 11, Great 
Britain.

Trys žodžiai, parašė Juo
zas Švaistas. šitame 176 
pis. leidiny yra 8 kūriniai, 
kaina $2.

KONSULATO IEŠKOMI
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nedera jis pavadinti “Lie
tuvos Balsu”. Tada kaž kaip 

mokratų partija buvo įsi-Jsavaimi atsirado būsimo Įsi
jungusi j bendrą Rusijos so- j kraščio pavadinimas “Vil- 
cialdemokratų darbininkų i nis”.
partiją, bet ji veikė kaipl Buvo paruošti pasitikęji- 
nepnklausomas ' vienetas ir mo bendrovės įstatai ir pa
tik į Rusijos socialdemokra-irinkti jos steigėjai. Buvo to- ..
tų partijos suvažiavimus kių, kurie teisingai patarė1*’ ma? l7ikė F^truotos 
siuntė savo atstovus. nesirašyti steigėjais tokiems, sPaudai leisti bendrovės. įs-

Toliau R. Šarmaitis išve- kurie savo vekimu plačiau taĮus. Jei ne anoji .penkinė, 
da J. Ozarskį buvus komu-žinomi, kad policija iš kar- lel<llmo būtll reikėję laukti 
nistu, kuris 1918 m. pabai-to nesuuostytų, kurios kryp- bent trejetas savaičių, 
goj jau komunistų buvo ko-'ties bus to laikraščio turi- ~ ‘
mandiruotas agentauti ir sa- nys. Vienok J. Dumša, Tur- 
vo veikimu stipriau pasirei- la neatleido ir jie pirmieji

rašė, kad pastebėjęs daug 
maskvinio raugo žmonių ir 
nesirūpinimą jura pašalinti 
iš visuomeninio lietuvių gy
venimo.

Gaila, kad tas asmuo ne
pažymėjo sąlygų, kuriose 
gyvename. Lietuvių čia taip 
mažai, kad ir visi vienon 
krūvon susibūrę tegalime 
sudaryti mažą būrį.

Aš esu tikras, kad šių die
nų komunizmas yra toks pat 
praeinantis reiškinys, kaip 
kad buvo fašizmas, hitleriz
mas ir kt Kas greitai išky
la, tas greitai ir išnyksta..

Vietinis

TAUTINĖ STOVYKLA

apyskaita, aptarti kitų metų 
Lietuvos • nepriklausomybės 
šventės minėjimo metmenys 
(šventė bus minima vasario 
15 dieną).

Bazaras bend naudai

Šv. Petro CYO beno nau
dai bazaras bus - rugpiučio 
21-23 dd. Švenčiausios Ma
rijos mokyklos kieme, Dor
chestery arti Andrew aikš
tės. Pradžia 6:30 vai. vak. 
Kviečiama visi atsilankyti.

BrOnis Kontrim

J. KAJECKAS KONGRE

SO REKORDUOSE

Juozas Ozarskis. Tai buvo škė Zarasuose. Deja, jo ten pasirašė tos bendrovės stei-
rokiškietis darbininkas. Jis 
dirbo vagonų dirbtuvėse 
“Pravodnik”. Ten dirbo 
daug į Latviją atkeltų rusų. 
Tai buvo tamsiausia Rygos 
darbininkų grupė. Jų dau
gumas gyveno Rygos mies
to dalyje, kuri buvo pramin
ta Maskva. Ten kasdien ėjo 
peštynės, vagiliavimai, ir 
girtuokliavimai. Tai buvo 
vienas iš neramiausių Ry
gos miesto priemiesčių. Ten 
gyveno nemažas skaičius ir 
mūsų brolių lietuvių. Bene 
Juozas Ozarskis paragino 
išleisti atsišaukimą ir rusų 
kalba, nes jis gyveno ir dir
bo su jais, tai juos gerai 
pažino ir sumetė, kad reikia 
pradėti ir juos kaip nors 
šviesti.

Juozas Ozarskis buvo ty
lus, į akis nesimetąs, bet 
landus ir geras organizato
rius ir slaptos spaudos pla
tintojas.

Pavergtoje Lietuvoje iš
leistoje knygoje “Revoliuci
nis judėjimas Lietuvoje” 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto komunistų 
istorijos ‘instituto direkto-

veikimas tvėrė, iki Zarasai gėjais. Be jų buvo dar tre- 
buvo Rusijos raudonosios jetas, bene vienas jų Markū- 
armijos okupuoti, o paskui nas, gal Narkevičius ir J. 
kartu su ja pasitraukė ir .Vilkaitis.
daugiau Lietuvoje nepasiro-; Policijoj spaudos ir drau
dė. Jis mirė Maskvoje 19- gijų skyriuje be jokių dide- 
43 m. birželio 23 d., ten veik snių kamantinėjimų toji 
visą laiką gyvendamas. Jei bendrove buvo įregistruota, 
jis nebuvo pakartotinai Lie- bet buvo .įspėta, kad. laik- 
tuvon siunčiamas^ pogrindin raščiui teks gauti leidimas 
Komunistams taiRininkauti, atskirai ir reikės nurodyti, 
tai tenka spėti, kad komu- kas jį redaguos, kas jo ad- 
nistai juo nepasitikėjo arba ministram ją sudarys. Tosre- 
rado jį tokiam darbui ne- gistracijos metu įvyko toks 
tinkamu. J. Ozarskis gimė mažutis nesusipratimas. Juo- 
1874 m. Pandėlio valsčiuje, zas Dumša, klausiamas tė- 

Tiek laikraštukas “Brėkš- vo vardo, tylėjo. Aš jam 
ta”, tiek atsišaukimas gegu- valdininko klausimą pakar
tės 1 d. darbininkų šventės tojau lietuvių kalba. Jis 
proga dar labiau paskatino man į tai atsakė: 
giedriečius susirūpinti savo
laikraščio leidimu. Tas klau-;tėvo vardą? Motina man jo 
simas kelenuose Giedros ’ nesakė... Perduodu valdi- 
draugijos valdybos praė- ninkui, ką J. Dumša pasakė, 
dziuose buvo svarstytas. Ėjo, tas numykė, nusišypsojo, 
ginčai, kas turi laikraštį Įei- Atėjo eilė TUrlos. Tas ru
sti ir koks jam vardas duo
ti. Buvo šalininkų, kad laik
raštį turi leisti “Giedros”, 
draugija ir tokiu pavadini
mu. Bet ar ne Leono Vai- 
delausko buvo pasiūlyta at
sisakyti laikraštį leisti drau-

(Bus daugiau)

MIAMI, FLA.

Moterų Klubp vaite*
Atostogoms pasibaigus ir 

žiemai artėjant, atgija ir 
Miami Lietuvių veikimas.

Pirmasis pobūvis buvo 
Moterų Klubo pirmininkės 
J. Styles su savo štabu su
rengtos vaišės. Jos buvo ti-

Liepos 23 d. “Congressio- 
~nai Record” priede išspaus- 

Amerikoje gyvenantieji bintas trumpas atstovo iš 
lietuviai skautai ir skautės,,Illinois Emmet F. Byme žo- 
šiemet minėdami Lietuvos dis Dariaus Girėno skridi- 
skautijos 40 metų sukaktį,_ / 4| * •rugpiučio 15-30 dienomis 
netoli Detroito High- 
land Recreation Area, Pon- 
tiac, Mich., ruošia Tautinę 
Stovyklą.

Jubiliejinės iškilmės bus 
rugpiučio 23 ir 24 dienomis.

Stovyklauti atvyks ne tik

mo per Atlantą 25 metų 
sukakties proga kartu su 
Lietuvos atstovo Wash ingto
ne Juozo Rajecko kalba, 
pasakyta liepos 20 d. Čika
goje Dariaus Girėno minė
jime.

NAUJI LEIDINIAI

Rutkauskas, Juozas, Motiejaus 
sūnus.
Laugalių k., jų dukterys Anne 
ir Johannd-Valerie.
Jurgelis, Vincentas, ir jo vaikai 
Julijonas ir Kristina. 
Kardauskas, Jurgis, Jono sūn., 
kil. iš Suvalkijos, Punsko par., 
Agurkių kaimo.
Katinaitis, Antanas. 
Kavaliauskaitė, Mikalina. 
Laukaitis, Petras - Algirdas, gi
męs 1925 metais.
Leonavičius, Antanas ir Bro
nius, Vinco sūn., iš Giraitės k., 
Varėnos valsčiaus. *
Leverytė - Pilypienė, Pranciška, 
gyveno Peoria, III.
Mačionytė - Keršienė, Elena, 
Juozo d., iš Giraitės kaimo, Va
rėnos vals.
Metveka, Lionka.
Pacekojus, Juozas, Jono brolis. 
Pekarskas, Povilas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: •' .
Consulate Gen. of Lithuania

41 West 82nd Stafcft./li < 
New York 24, N,,Y,onEt.
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krai gražios ir veltui, bet an-į Jyn&tįnių Amerikos Vaisty
toji pusė, kaip čia sako, ka-Į bių lietuviai skautai - skau- Sužalotieji, romanas. 245 
valieriai turėjo pirkti biletą. Į Jės» bet t«P P»t Kanados irįpsi parašė’Antanė* Rūkas, 

Čia sutikau ponus Stupe- Venecuelos.
liūs iš Boston, Mass., kurie
Miami nusipirko namus. Po
nas Stupelis yra buvęs Dor
chesterio Lietuvių Klubo se
kretorius.

Klubo pirmininkas p. Ra- 
džius grįžo iš atostogų ku
pinas sveikatos ir paaryži-

—Tu manai aš žinau savo Įmo dirbti. P. Norris apsiė
mė tvarkyti klubo barą. Tai 
vis senosios kartos jaunuo
liai. Dar laukiame p. Nau
jokaičio sugrįžtant iš Baltų
jų kalnų. Tada deginsime

ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.

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

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais
■nmMmnmmBHmnHHHnMnMHMu

Su lazda ir aklas kelių randa.

KIMBARAS žOLfi
Kimbaras gerai 

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

Medleva Žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mūs 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 paštų ne- 
siunčiame.

Alez. Mizara 
414 W. Broadvray 

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

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. Erdvūs 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.
Tdefonas: PUTNAM — WAh»«t 3-2836

rranatra

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgų ir naudingų 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraujų ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, i kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslų, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vienų kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester, Masa.
V. G. Skrinską (savininkas)

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

>14
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Jungta lietuviu* bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumų, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dil Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI $10,000.ų
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA fld $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda paialpoe fld $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* fld 
giUoa senatvė*.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti 8LA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonyoee ir SLA Centro Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS

257 Wast 30tb Street, Now Yeefc 1, lt. Y.

rv

Dr. D. PILKA 

546 E. Broadvray 

So. Boaton 27 Ndass. 

rasei nor sorarroOi msi W
Persiunčiami Statiniai į SSSR, Lietuvą Estiją Latviją ir Kitas SSSR Dalia 

Naudokite* patarnavimu patikimos, atydžioa lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
Licvnsed by USSk

135 W. 14th SL, NEW YORK 11, N. Y, TeL CH 3-2353

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin Ava.
HARTFORD, CONN.
TeL CHapel W724

332 Fillmore Avė. 
BUFFALO ą N. Y. 
Tel. MUfcavrk 2674

Literary Rd. 
CLEVELAND 13, OHIO

'Nidos Knygų Klubo Nr. 24 
i leidinys, kaina minkštais 
viršeliais nariams $1, nena- 
riams — $1.50, kietais pir
miesiems $1.50, antriesiems 
—$2. Leidėjo adr.: Lithua
nian House, Labroke Gar

j PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI JŪSŲ 

ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra ąukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate sjiAitęyuj* 
ten jūsų giminėms yra vartas mažiau sai 80-100 rublių.

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 

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 įEINA VISKAS— 

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

SIUNTIMAS VAISTV IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBt. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Taįnb of London
51 Reaervoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Sųuare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanu krautuvėj, 502 E. Broadwav, So. Bostone).-------- -----------------.........................
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MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstom reikia—

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

•‘Keleivio” apaastavl padarys tamstoms viską 

ir atariąs, greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. PTaSome kreiptis šiuo adresu: 

-KELEIVIS”

635 East Broadvray, Sooth Boston 27, Moša
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k X.
116 Eaat 7th Street 
NEW YORK CITY 
TeL YU 2-9380 

632 W. Gtraril Ava. 
PHILADELPHIA 23, PA. 

W/

11339 Jas. Camsaa 
12, MIC1DETROIT 12, MICH.

TeL TOwnaaad 1*3980
Visais klausimai*, rytyje au persiuntimu siuntinių Jdių giminėms ir draugą™** kreipkitės j mfisų pa
tyrusius, atydiius ir mandagiu* skyrių vedėjas, kurie maloniai suteiks jums visas nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% yarantoėja siuntinių prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 va laidų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oru 
paštu laike 7-12 dienų). Jūs dar spėsite pasiųsti maiste produktus vasaros laikui.

Mūsų Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rOši« maiste produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryšių, kumpių ir t. t^ o taip pat pramonės gaminių; vilnonių audeklų, dirbtinio Šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsnalaalto, aad amu saaase specialistai Mėšlinių

Tel. T0wer 1-1461 Tel. WAlaM 5-8878
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Puslapis KKuBhM

Bostonas puošiasi 
naujais rūbais

VISI I P. L. B. SEIMĄ

Kaip žinoma, Pnldential 
draudimo bendrovė Bosto
ne stato milžiniškus pasta
tus savo ir kitų reikalams: 
52 aukštų dangoraižį (Čika
goje tos bendrovės neseniai 
pastatytasis dangoraižis tė
tuli tik 41 aukštų), 6 gyve
namieji namai 1700 šei
moms, 1000 kambarių vieš
butis, pastatai didelėms 
puošnioms krautuvėms ir tt

Aišku, bus vietos ir 
4,500 automobilių pastatyti.

Visi tie pastatai kainuos 
100 milionų dolerių.

Paskutiniuoju metu susi
tarta su miesto savivaldybe 
ten pastatyti ir didžiulę sa
lę — auditorijų, kurioje ga
lėtų tilpti 6,000 žmonių ir 
tuo būdu tiktų ir didžiau- 
siems susirinkmams. Tas 
pastatas kainuos 10 milionų 
dolerių. Visi tie pastatai te
bus baigti po kelerių metų. 
Jie labai pagražins miestų 
ir prisidės prie jo ūkio at
kutimo.

Jau dabar numatoma, kad 
1962 metų Amerikos legio
nierių konvencijų bus gali
ma sušaukti naujojoj audi
torijoj ir kad vienos tokios 
konvencijos dalyviai paliks 
Bostone ne mažiau kaip 
SOO.OOO dolerių.

Bostono ir apylinkės lietu
viai, norintieji vykti į sei
mų registruojasi B. Kalvai
čio ir V. Stelmoko Real 
Estate įstaigoje 389 West 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass., tel. AN 8-6030. Vi
siems užsiregistravusiems 
bus daromos pastangos ras
ti susisiekimo priemonės.

Kurie vyksta su savo ma
šinomis ir gali paimti kelei
vių, taip pat labai prašomi 
užsiregistruoti toje pačioje

Pagerbt dr. V. Sruogienę

Rugpiūčio 15 d. buvo Tė
vynės Mylėtojų Dr-jos sky
riaus narių susirinkimas, ku
riame valdyba pranešė, kad 
ji yra sumaniusi pagerbti 
istorikę, didžiulės Lietuvos 
istorijos autorę dr. Vandų 
Sruogienę, kad tas padaryti 
numatyta rugsėjo 20 d. Tau
tinės S-gos namuose ir kad 
dr. V. Sruogienė sutiko at
vykti tų dienų į Bostonų.

Visi ne tik pritarė, bet ir 
pagy'rė valdybų už tų suma
nymų, ir jam vykdyti be 
valdybos (pirm. A. Januš- 
kevičianė, A. Andriulionis, 
K. Barmus, K. Vileišis, J. 
Januškevičius) dar išrinkti 
šie asmenys: I. Galinienė, A. 
Gustaitis, V. Izbickas, dr. B. 
Kalvaitis, K. Mockus, A.

Ir čia be mūsų 
šokėjų

Onos Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių sambū
rio šokėjai ir vasarų neturi 
atostogų—jie gauna šokti ne 
tik lietuvių, bet ir amerkie- 
čių pobūviuose, štai ir pe
reitų savaitę jie šoko ne tik 
BALFo gegužinėj (sekma
dienį), bet ir Weymouth 
mugėje (trečiadienį) ir vi
sur turėjo didelį pasisekimų.

Atsiimkite permokėtus 
mokesčius

BUTAS NUOMAI

vietoje. Nesiradus pakanka 
mai lengvų mašinų, bus su-!Matijoška, V. Kulbokienė, I. 
sitarta su autobusais. į Končius, P. Lembertas, S.

Tuo pačiu primename/Santvaras, J. Sonda, J. Tui- 
kad visas informacijas, bi-Įnyla, J. Tumavičienė ir P. 
lietus į koncertų ir bankie- Į Viščinis.
tų taip pat galima įsigyti iš i Tame pačiame susirinki- 
anksto Bostone. Worceste-,!me buvo išklausyti ir kuopos 
r’icp lietuviai registruojasi i atstovų (J. Tumavičienės ir 
pas V. Macį 71 Harrison'j. Gedminto) pranešimai a-

Bostono Pajamų mokesčių 
įstaiga skelbia didelį sųra- 
šų asmenų, kurie yra per
mokėję mokesčio, bet per
mokėtoji suma negali būti 
grųžinta, nes neturima tikrų 
mokėtojų adresų. Tame su
rašė yra ir šitokios pavar

dės: A. L. Dambra, 1361
Brighton St, BO8tOn; GeO. - 6 kambarių butas, centralinia iii-r. —„ 7,. . . k. dymas, baltos sinkos, pečius, vonia irDurnas, 76 Webster St., E., kiti patogumai. 260 W. Braadvmy,
Boston 28, Maas.; JohnGri- So. Bostone. Kreiptis toL AN 8-9607, 

... x i larba asmeniškai treciame aukle nu-gaitl8, 329 Central St.,1 rodytu adresu.
Springfield, Mass.; Charles 
Grigas, 8 Roxbury Rd., Me- 
xico, Me.; Matthew Kati- 
nauskas, 280 E St., So. Bos
ton; Anna Kupstas M. 56 
High St, E. Middleboro,
Mass.; A. ir O. Sarkauskas,
13 Mays St, Worcester,
Mass.; J. T. ir R. Chiras, 8ipirkčjui- TeL: AN s-5552 
Jenny Avė., Worcester; Er-j g kambariu butas
nešt ir Virginia Dabillis 97 ...... v- , .. .
... t ,, ta i Baxter St., So. Bostone 6 lcarab.4tn ot, L0Weli; Defreitas ! butas, 3 kamb. antrame aukšte ir 3 

r ikamb. trečiame aukšte, gerai įreng- 
• I tas, pianas, maudynė, baltos sinkos. 

16 , Apžiūrėjimui kreiptis: 699 E. Fifth 
tarp

No. 34, Rugpjūčio 20, 1958
Kantrybė karti, bet joe vai- 

įaiai yra saldus.

PARDUODAMAS NAMAS
So. Bostone 3 šeimų namas, gali bū
ti naudojamas kaip 2 šeimų, tinka di
delei šeimai ir neša pajamų iš nuomi. 
ninko, 3 kombinuoti pečiai ir balto* 
sinkos, dvi šildymo sistemos, viena 
aliejumi, aliuminijaus kombinuoti 
langai, piazos, puikus vaizdas, gera
me stovyje, tinka visam kam, tuš
čias butas, prieinama kaina greitam

St., Worcester, Mass., 
SW 9-9503.

1958 m. rugpiūčio 
28-31 dd. visi vykstame

tel. pie Čikagoje įvykusį drau
gijos seimų. Iš jų praneši
mų pasiliko įspūdis, kad 
centro piniginė apyskaita1

Didįjį Lietuvių Seimų New ne be priekaištų, bet tiki- 
Yorke. masi, kad naujoji valdyba

tų reikalų tinkamai sutvar
kys.

Bostono ir apylinkės 
seimo talkininkai

Lietuvis gydytojas 
Rosengard’o klinikoj

Atlikęs kariškų prievolę 
Amerikos kariuomenėj, kur 
dirbo gydytojo darbų, dak
taras Alfredas Krisiukėnas 
grįžo į civilinį gyvenimų su 
kapitono laipsniu ir apsigy
venęs Bostone tęsia gydyto
jo praktikų. Dabar jis dir
ba Rosengard klinikoje, 380 
W. Broadway, So. Bostone.

Dr. A. Krisiukėnas yra ki
lęs iš Biržų. Medicinos mok
slo jis mokėsi Frankfurto 
universitete Vokietijoj, o at- 

tų Lietuvos Nepriklausomy-'vykęs į Amerikų įstojo į Bo- 
bės ir Lietuvos Skautų Sų- stono Universiteto medici- 
jungos Įkūrimo sukaktis. ^os mokyklų ir jų baigė 

Stovykla prasidėjo rugp. j 1953 metais.
17 d. ir tęsis iki rugp. 29 į Gydytojo praktikų Dr. A. 
d. Joje dalyvauja lietuviai į Krisiukėnas atliko Quincy 
skautai-ės iš visos Amerikos .mieto ligoninėj, (vienus 
ir Kanados. Bostono skautų’metus), o paskui du metu 
vadovybė dėkoja visiems i dirbo Worcestery State Ho- 
padėjušiems tokiam dide-jspital medicinos ir chirur-

Skautai išvvko

Penktadienį, rugp. 15 d. 
7 vai. vakaro nuo Tautinės 
Sąjungos namų specialiu 
autobusu i IV-tųjų Skautų 
Tautinę Stovyklų iš Bosto
no išvyko 18 skaučių ir 10 
skautų. Tautinės Stovyklos 
tikslas paminėti 40-ties me-

liam jaunimo būriui stovyk 
loję dalyvauti.

Stovykloje svečiai iš Bos
tono bus mielai laukiami y- 
pač Jubiliejinio Laužo me
tu rugp. 23 d.

Stovyklos adresas: High- 
land State Recreation Area, 
Lithuanian National Scout 
Camp, Milford, Mich.: tel. 
MUtual 4-8161.

Stovyklautojai Bostonan 
grįš sekmadienio rvtų, rugp. 
31 d.

K. N.

gijose skyriuje.
Dr. A. Krisiukėnas. mano

apsigyventi Bostone visam 
laikui ir čia verstis gydytojo 
praktika.

Teatro “vilkai” išvyko

Balfo gegužinė buvo 
sėkminga

Rugpiūčio 17 d. Balfo ge
gužinė Romuvos parke su
traukė tikrai didelį žmonių 
būrį, kuris maloniai pralei
do pusdieni. Programa atli
ko Onos Ivaškienės vado
vaujamos mažos mergytės.

Komisija iš O. Ivaškienės, 
Monkienės, Mongirdaitės, 
Januškevičienės ir Adom- 
kaičio geriausiai valsų šo
kančia pora pripažino Čes- 
lavą Petruitienę ir Stasį 
Kalvaitį. >

Onos Ivaškienės dovanotų 
lempų išlošė Nr. 17320, bet 
kol aš gegužinėj buvau, jis 
neatsišaukė.

Gegužinėj buvo ir Balfo 
centro vedėjas kun. L. Jan
kus, kuris pasakė kalbų, pri- į 
mindamas, kad Balfas jau 
daug padeda Sibire, Lietu
voje ir Lenkijoje gyvenan-i 
tiems lietuviams ir ragino 
visus ir toliau būti dosniems 
Balfui.

Ž—»

Prof. I. Končius išvyksta

Svečias iš Kanados

Praeitą šeštadienį mus ap
lankė Juozas Bubelis, Lie
tuvių Enciklopedijos atsto
vas, iš Toronto. Svečias il
gesni laiką yra gyvenęs Ko
lumbijoje, o dabar gyvena 
Kanadoje. Bostonan atvy
kęs, jis buvo sustojęs pas 
Aleksandrą ir Antanų Gus
taičius. Gustaičio lydimas 
jis lankėsi ir mūsų Įstaigoje.

SLA 43 k. nariams žinotina

Poatostoginis kuopos rta- 
rių susirinkimas kviečiamas 
rugsėjo (September) 10 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose. Jame 
bus seimo delegatų praneši
mai ir bus galima sumokėti 
mokesčius.

John, 173 Chelsea St, 
Boston; Joan Karuzis, 
Buror St, Lynn; J. ir 
Kirmelewich, 82 High St, 
Lynn; Charles J. Litvaitus, 
168 Front St, Worcester; 
D. C. Pužas, 10 
Ter., Lynn.

Plepi burna, dažnai kvaila, i

ar St. bet kada, pirmame aukšte,Iii. i yj jr jj gatvių.

NAMAI BB TARPININKU
2 namai ui 616,500, 3 ir 4 šeimų, šil
domi karštu vandeniu, su įvažiavimu, 
naujai apžingeliuoti, pajamų duoda 
62.580. Kreiptis Tel. HI 5-0074.

(37

PAMALDOS UBTUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di šv. Raštų į lietuvių kalbų, z

LAISVES VARPAS
a ♦ a

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais
8:00 — 9:00 vaL ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

TURIM VILNONIU MEDŽIAGŲ 
Tinka kostiumams ir apsiaustams. 

Portesgue Ideališkos Siuntimui j užjūrius. Ge
riausia rūšis ir žemiausios kainos. 

Lovis Lesberg A Ce.
84 Harrison Avė., Boston 
Tel. HU 2-1458 (36)

4^************»»4HHMMHHHŽV

l)r. B. Matulionu *

Tek, 1199.

M M»

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan-

yaaaaaaaaaaaaųųsųy
K. Vadeiša ;

LIETUVIS- BATSIUVIS J
ODA SIUNTINIAMS

j Parduodu pirmos rūšies odų, au- > 
* lėlius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
4 -liams į užjūrius nupiginta kaina. 
ų Atlieku visus batsiuvio darkau' 
4 ęreit, sąžiningai ir duodu patari-j 
1 mus apie odas. Adresas: >
1 173 Eighth St, So. Boston ’ 
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- j
2 rus trečiadienius ir sekmadienius. >
3 Telefonas: AN 8-0055 ’

auueaau ui u uuuaaui:

DR. D. PILKA
OOm Ti mlkU 

Ir aw T M I
BROAOUFAY 

sa BOSTON, MASS. 
Telefono AN 8-1390

viaišk-ai itaisvta------ ------ v stnecialino r

Visiškas
įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

naidavimn Vaina tiktai

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius
aliejaus ir gazo vamzdžių p 
ir taisymo darbus. Kainos priei-| 
narnos. Pirm r.-gu kų darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 M L Vernon, Dorshester, 
CACZZZAUAAZAAZKZUn

T«L AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

S-4 ir
M šventurtieumlei 

pagal sasitarimą

485 Colombia Road

$245
PASAUK DABAR GE 6-1204

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

Jau buvo rašyta, kad 
Bostonų atvyko rež. Ipolitas 
Tvirbutas, aktoriai Henri
kas Kačinskas ir Antanas 
Škėma ir kaitų su mūsų!jie žada 
Dramos Sambūriu ruošiasi į Kanadą 
“Vinco Kudirkos” ir “Rau
donojo vyno” pakartotinam 
pastatymui. Spalio gale tie 
veikalai pirmų kaitų bus pa
rodyti Čikagos lietuviams.

Porų savaičių uoliai pa
dirbėję (tai buvo jų teisėtai 
gautos atostogos), minėtie
ji teatro “vilkai” išvyko į 
savo gyvenamųsias vietoves.
Bostone Kačinskų ir jo žmo
nų globojo Gimbutai, Tvir- 
butų — Gustaičiai, Škėmų 
—Santvarai.

1

Bendruomenės gegužinė
Bendruomenės gegužinė 

bus rugsėjo 21 d. Romuvos 
parke.

KAS NESKAITETE?

“Keleivio” administracijo
je galite gauti paskutinįjį 
“Darbo” numerį už 75 cen
tus, “Varpų” už $2.00, 5
mokslininkų parašytų knygų 
“Mažoji Lietuva” už $5.00.

Prof. Ignas Končius su sa
vo sūnumi Liudu ir jo šeima 
išvyksta į Lietuvių skautų } 
tautinę stovyklų Michigan 
valstybėje. Iš ten grįždami

pavendravoti’

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

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Tuntne vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6026

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius. ir sekmad-mSSSSKSiS5Sm>
IPATOGI 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 etai primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti :

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

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
WMJ*S ADRESAS)

390 West Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU

{PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik

tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
"Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 

Siunčiame sa InturUto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 nrt 5 vaL valu ketvirtadieniais 

9 iki 7 vaL vak. ir šeittadieniais nuo 8 ryto iki 2 po pietų.

radio programa
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dienų Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika įr 
Magdutės Pasaka.

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

"’rel. AN 8^712 irba BI4-00

Dr. J. C. Seymou

Vartoja
(LANMIUU) 

Ir

Z-BAT

VALANDOS: mm 3-4, no f. 
SM BBOADWAT

■OUTB BOSTON.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887
*iTBiiiimiiiamiiuuni

NAMŲ SAVININKAMS 1 
Pentiname namui iš Irako 
ir vidaus: apkalame šinge* 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petrui 
14 Gartiand Street

Jamaica Phia, 
Tek: JA4-4570

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jaatfee of the

598 B.
So. Boston 97,

Tek AN 8-1701 Ir AN 1L1AŠ1mmm3

r

TeL AN8-2806

Dr.J.L. Pasakomis 
Dr.AmdiaE.RM

OFTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nao 9 ryta iki C

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL NSTATS * INSURANCB

400 W. Broaduray 
SOUTH BOSTON, NA8B. 

Office TeL AN 8-0948
Bm Sf OBBOLR 8TBBR

TeL FA 8-6515

KETVIRTIS * CO.

. papoošalee
>79 W. bS0ADWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

.SM Rmt Brmdnf


