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54-TIEJI METAI

Kubos Vyriausybė Pati 
Padarė Perversmą

!

Kubos Vyriausybė Nušalino Šalies Prezidentų; Castro 
Pasidarė Tikrasis Šalies Diktatorius; Žada Vykinti 

Pažangias Reformas, Bet Kontrolės Jokios 
Nėra; Kaimynių Stebi Kubos Naujų Kelių.

Paskelbta Pavergtų, 
Tautų Savaitė

Prezidentas pereitą ket
virtadienį paskelbė visame 

spaudą paskelbė, kad jis 'krašte "pavergtųjų tautų 
traukiasi iš valdžios. Vėliau savaitę’* ir kviečia ameri-

Kubos revoliucinė vy
riausybė, vadovaujama Fi- 
del Castro, pereitą savaitę 
padarė krašte naują perver
smą. Fidel Castro, per savo

F. Castro pasiaiškino per 
televiziją, kad jis negali 
bendrai dirbti valdžioje su 
prezidentu Urrutia. . .

F. Castro dar nebuvo bai
gęs kalbėti per televiziją, 
kai prezidentas Urrutia at
sistatydino iš prezidento 
pareigų ir ministeriu kabi
netas tuoj paskyrė naują 
prezidentą—advokatą Os- prezidentą kasmet
valdo Dorticos Torrado.

Tuo tarpu visame krašte

kiečius nuo liepos 20 iki 27 
prisiminti Sovietų imperia
lizmo pavergtųjų tautų var
gą ir jų laisvės troškimą.

Prezidentas pavergtąsias 
tautas prisiminė kongreso 
paragintas. Kongresas, se
natoriaus Paul Douglas iš 
Illinois iniciatyva

DALUA VftLIAVAS AFRIKIEČIAMS

Prancūzijos prezidentas generolas de <*»uhe (kairėje minint Bastilijos paėmi
mo dienų išdalijo'T’rancūzą Bendruomenes“ nariams (pusiau nepriklausomoms 
valstybėms, buvusioms kolonijoms) nauj i Prancūzu Bendruomenės vėliavų, kuri 
dabar bus tę valstybių vėliava. Iškilmės ir vėliavą {teikimas vyko Paryžiuje.

Plieno Pramonės Streikas 
Žada Ilgai Tęstis

Plieno Gamyba Sustojo, Nes Darbininkai Negalėjo Su
sitarti Su Darbdaviais; Vyriausybė Nusimazgojo 

Rankas, Sako, Krizės Dar Nėra; Darbdaviai 
Skaito Laikų Patogų Paklupdyti Unijų.

Pereitą antradienį Ameri- pramonės streiko eis vis di- 
kos plieno liejyklos sustojo, dyn. Bet vyriausybė sako, 
Maždaug 500,000 darbinin- kad jokios krizės dar nėra, 
kų išėjo j streiką už savo o todėl nusimazgoja rankas 
reikalavimus. J ir į streiko reikalą visai ne-

Plieno pramonės bosai sikiša. Valdžios tarpininkai 
nusprendė, kad dabar yrajbando suvesti prie derybų 
geriausias laikas išprovo- stalo darbdavius ir darbi

ninkus, bet toliau to neina.
Iš įvairių šaltinių jau gir

disi nuomonė, kad vyriau-

rezpiiwijąmC1kuria įgalioja Ministeriai Ženevoje Chruščiov Lenkijoje Kandidatai Skelbias

kuoti streiką. Geriausias to
dėl, kad kraštas jau yra nu
vargęs nuo nepaliaujamo 
kainų kilimo ir norėtų pas- sybė neturėtų pasitenkinti 
tovių kainų. Plieno pramo? • rankų nusimazgojimu, bet 
nė šiais metais dirbo išsi-turėtų paskirti komisiją, ku- 
juosusi ir prigamino dideles ri išaiškintų streiko aplin- 
plieno atsargas, kai kurie Įkybes ir faktišką padėtį, 
plieno vartotojai turi plieno Pavyzdžiui, plieno pramonė 
dviem ar net ir trim mene- šiais metais turėjo pasakiš-

skelbti 
pavergtųjų tautų savaitę 

liepos mėnesio gale ir tą da
77 Murdosi Vis Vietoje Rodo Taikingumą 1960 M. Rinkimams siams, todėl streikas turės kus pelnus, tai ar ji negalė-

tų iš tų pelnų pakelti darbi
ninkų uždarbius nekeldama

ilgai tęstis, iki kraštas atsi
durs krizėje.Sovietų Rusijos diktato-• J i I.. ... o . . D .. Keturi didieji užsienių -------- - ------- ----------------------------  r._ ryto, ua Sovietų Rusijos pa- j-eiRahi ministeriai Ženevoj rius Chruseiovas dabar lan- •. ««....

dėjo siųsti F. Castrui prašy- vergtos tautos atgaus savo vis^ pereitą savaitę svarstė kosi Lenkijoje, kur jis išbus ; nomaZ*? “Caiind’Hean" ikad dabar Seras laiKas yra 
mus ir maldavimus, kad jis,^; > . , k . Beriyno klausimą ir nepa-9 dienas. Chruščiovas jau nurto ir!išbandyti jėgaS dar k todėl’l«S
ir toliau pasiliktų vyriausy-l^iais metais del Jį^ai judėjo iš vietos. Ištisas ke-aplankė visą^ę miestų ir kandidatai Bet kad dau&eks PIieno Pramo'{v:,1? Tokius klmisimur damz
bės priešakyj, šios savaitės I®*© pavergtųjų dienas Gromyko rei- pasakė eilė prakalbų. Vie- darbdiinkli neseniai te-į?’Jį1® ka^ _d g
pradžioje Castro dar nebu- įtentų savaite bus tik trum- kaįavo> ka(j Rytų Vokieti- noje prakalboje jis lenkams ’ . ’LK-u ^^deda nanio- 
vo pasisakęs, ar jis sutiks P“ atžymėta, bet vėliau į -jos delegatai būtų įleidžia- sakė, kad jie iš dangaus nie- ž;arnaia rinkimu kamDani- 
vadovauti vyriausybei, betl*0® savaites apyaUcšciojimą mi j slaptuosius ministeriu ko nesulauks, bet užtat iš k
nėra abejonės, kad jo galia įDeabejojamai įsitrauks fpoSedžius, o po 4 dienų jis komunizmo gali sulaukti 
dabar yra žymiai sustiprė-įPktesiie visuomene, ypač staiga tą reikalavimą “už-savo gyvenimo pagerinimo. 1, . A- ’ J 
jusi, jis pašalino iš vietos tautų žmones i>* in riaumoti nnkn_ _
prezidentą, kuris su jo valia Į gyvenantieji Amerikoje.

o a mnn jvau įuo n i 9oai irto nro- 
Vi ^am&avijv/a jrz «-------

Nepasiskelbusių kandida-

“nckandidatai' ir 
jie yra kan-

Plieno kompanijos manė, Pjieno kainų? Arba ,kodėl
ji negalėtų sumažinti plieno 

ir susitarti su darbi-

vo bedarbiai (dėl recesijos) fka? keka kongrese ir spau- 
ir todėl neturi sutaupų ir,doJe* 
galės ilgai streikuoti. Bent

jų viršininkai.
Uni jo irgi žino padėtį,

bet ryžosi persiimti, nes 
darbdaviai nerodė jokio

ju »1VWJ poeuave 0O»U ŪOU- •JvvvvMp irivnovuo AcUUlglVillfi gllivailis. UMUftl A«U«, IilVA<tU«U ,.K«aua |K.nn^„ Ji. „.i. vi.. noro susitarti ir tik siūlė pa-
ninką. Jei Castro ir negrįžtųDo^O Didelę Pažangą'^ ministeriai yra pa-nepradės jokio karo. Tą Ikia SJvo‘^iSlikt! ?en«». 0 “

į vyriausybę, jis visvien bus ----- I— ruosę naują pasiūlymą Gro- Chruseiovas sake lenkams, , aiškina savo Dažiūras i ,kunals atžvilgiais norėjo
tikrasis krašto šeimininkas, į Amerikos mokslininkai.'mykai apsvarstyti, jei, rusai kuriuos Maskva 1939 me- - vialI<slmns ir net darbo sąlygas pablogin-

miršo" ir jo daugiau nebe
prisiminė. Keturios dienos 
buvo praleistos visai nerei-nevisada norėjo sutikti ir į . 

jo vietą pastatė savo šąli- Sovietų Mokslas kalingiems ginčams. Dabar

Ščecino mieste Churščio- 
vas kalbėjo apie taiką ir sa- Vienas iš uoliausių kandi- 

didatų į kandidatus yra se
kė, kad Sovietų Rusija nie- ;natorius iš Massachusetts J. 
kada, niekada, niekada

taip mano plieno kompani- Socialistų Kongreso

umaaist nrubuo seimiuiimas, 1 Amerikos mokslininkai, apsvarsiy
bent šiuo tarpu, kol Castro kurie turėjo progos stebėti iPnuns tą pasi 
vedamas nepos 26 d. ju- govjetų Rusi j osmoksliškus! būsią lengva s

pasiūlymą, tai tais rugsėjo 17 dieną ben• . .-a • 1-1IJ_ • 1 • • • *
dėjimas” yra stipriausia ša
lyje organizacija.

susitarti dėl drai su vokiečių naciais už-
pasiekimus, sako, jog sovie-1 P»čių viršūnių pasimatymo, puolė ir su teis pačiais na- 

__ 1_______ • i~ •__ __ : Ret. Vakaru rnini«4#»riai iau niais visa T^>nkiia nasidali-tų mokslas kai kuriose sri- :Bet Vakarų minirteriai jau ciais visą Lenkiją pasidali 
F. Castro padarytas nau- tyse praienkęs Ameri- 'priprato, kad jų visi pasiū-jo. Chruščiovo “taikingu-

5__*------ - - - lymai Gromykai nepatinka, ;mas” lenkų perdaug neįtiki-
todėl niekas nesitiki, kad'no, bet ir riaušių niekas ne- 
ir naujausieji pasiūlymai kėlė. Lenkų publika pasiti-

jas perversmas įvyko po to, kos mokslą, o kitose srity- 
kai revoliucinė vyriausybė deda pastangų ame-
pradėjo vykinti įvairias re- rfkiečius pasivyti, 
formas ir susidūrė su pir- j Rygų laimėjimai buvo pa- 
momis kliūtimis. Kubos oro sjekti sukoncentravus savo 
pajėgų viršininkas Diaz ne- mokslininkų pajėgas kelio- 
seniai pabėgo į JAV ir čia gę srityse. Tose srityse rusai 
šiomis dienomis liudijo, kad'jr pasiekė didelių laimėji-
Castro esąs komunistas. To mų, 0 dabar rusai bando ir. . . . .
liudijimo atgarsiai buvo yayjoge srityse pralenkti 'nalP ir kitaip suprasti. Kai 
girdėti ir Kuboje, kur Cas- 'amerikiečius. Xaka*^. filisteriai bando
tro vyriausybė pradėjo skų-j Vienas mokslininkas ru- išsiaiškinti, ką < 
stis, kad Amerika kišasi į gų pastangas lygina su f1311,0’ Chruščiovo atstovas 
Kubos vidaus reikalus ir Amerikos karo meto pas- jįr Y^l paaiškina taip, kad 
prieš tai protestavo. Ameri- tangomis pasigaminti ato- y° žodžius galima visaip su
kos vyriausybė Diazo kalti- minių ginklų. Tam tikslui prfsli* Tokį žaidimą rusai 
nimų neima už gryną pini- haro metu bdvo mestos ge- tęsia Ženevoje ir niekas ųe- 
gą ir į Kubos vidaus reika- riausios mokslininkų jėgos žino, kiek laiko jie mano 
lus nemano kištis, bet sena- jr gy pinigais nebuvo skaito- į^ip baikotis.
to komisija skaitė reikalin- masi. Panašiai pasiekė savo I Apie . Berlyno klausimą 
ga pabėgusio Kubos kariš- iaįmėjimų ir rusai.
,, ------------ * iprezidentas Nixon, kai jis

pagreitintų derybas. įdomu, 
kad derybos Ženevoje ne
mažai trukdosi dėl rusiško 
Babelio bokšto. Rusų Gro- 
myko dažnai taip kalba, 
kad jo žodžius galima vie

ko Chruščiovą nfandagiai, 
bet be jokio entuziazmo.

ATSISVEIKINA

įvairius klausimus ir nie
kam nėra paslaptis jo jud
inimo tikslas.

Pereitą savaitę beveik 
pasiskelbė ir kitas senato
rius, tai Humphrey iš Min- 
nesotos; Jis netiesioginiai, 
per savo šalininkus jau pa
siskelbė dalyvausiąs nomi- 
nacinėse varžytynėse.

ti. Unija ir į streiką išėju
sieji darbininkai žino, kad 
jiems gali tekti ilgai strei
kuoti.

Dėl plieno streiko jau 
nedirba ne tik plieno ga
mintojai, bet ir angliaka
siai, kurie kasa anglis plie
no liejykloms, tuoj neteko 
darbo daugelis geležinke-

V is plačiau pi a dedama jį^jų jr transporto darbi-
kalbėti ir apie Adlai Ste- 
vensono kandidatūrą, nors 
jis griežtai yra pasisakęs, 
kad kandidatu nebus.

Republikonų partijoj mi
nimi du vardai—Nixono ir 
Rockefellerio.

Užsieniams Paremti 
Skirs $3,556,200,000

ninku, kurie gabena paga
mintą plieną. Neteko darbo 
ir geležies rūdos kasėjai ir 
jūrininkai, kurie rūdą lai
vais gabena į liejyklas. Su 
kiekviena diena nedirban
čiųjų skaičius dėl

PASKUTINI KARTĄ

kio nuomonės išklausyti. 
Kuba dabar baukštosi,

kad Dominikonų respubli
kos diktatorius, kartu su bu
vusiais Batistos šalininkais 
ir su pasamdyta 6000 vyrų 
armija, rengiasi įsiveržti į 
Kubą ir pašalinti Castro re
voliucinę valdžią. Ar toks 
įsiveržimas tikrai ruošiamas 
ar tai yra tik Kubos propa
ganda, tikrumo nėra, bet 
Karibų jūroje dabar nera
mu, nes Dominikonų respu
blika ir Nikaragva baukšto
si, kad Kuba neatsiųstų į 
tas šalis “išvaduotojų bū
rius” demokratijai atstatyti.

ATSISTATYDINO

Kabos Ministeriu pirminin
kas FMei Castro pasitrau
ki ii Kabos vyriausybės, 
bet tik 4R svieto akių.

lankysis Maskvoje ateinan
čią savaitę. Gal ten paaiš
kės, ar su rusais bus galima 
dasikalbėti iki “viršūnių pa
simatymo’’, ar reikalas šiuo 
tarpu atpuls.

NIKITA NEVAŽIUOS
Sovietų diktatorius Niki

ta Chruščiov atšaukė savo 
kelionę į Skandinavijos ša
lis—Suomiją, Švediją, Nor
vegiją ir Daniją

Kodėl tas padaryta, pa
aiškinimų nėra. Nikita turė
jo tas šalis lankyti rugpiū
čio mėnesį.

(’hmšėiovo padėjėjas hn»l 
Kozlov atsisveikina prieš 
išskrisdamas iš New Yor
ko į Maskvą. Jis buvo at
vykęs Sovietą parodos Nevv 
Yorke atidaryti, Amerikoj 
išbuvo daužiau ue dvi sa
vaites ir per tą laiką matė
si su prezidentu Eisenhovv- 
eriu ir aplankė kelis di
džiuosius miestus. Jis sako
si išvažiuojąs įsitikinęs, 
kad vieną dieną Amerika 
bus komunistą valdoma.

Senato ir atstovų rūmų 
derinimo komisija sutarė 
įrašyti į ateinančių metų 
biudžetą užsieniams remti 
$3,556,200,000. Laukiama, 
kad ir senatas ir atstovų rū
mai tą sumą patvirtins.

Vyriausybė prašė skirti 
daugiau, apie 4 bilionus do
lerių, bet kongresas tą su
mą šiek tiek apkarpė. Pre
zidentai neseniai sakė, kad 
jis vėlai rudenį sušauks ne
paprastą kongreso sesija 
tam klausimui persvarstyti, 
bet ar tei buvo rimtas įspė
jimas, ar tiktai raginimas 
kongresui nepašykštauti, to 
ir Washingtono politikai 
tikrai nežino.

Plieno pramonės darbinin
ką unijos vadas David Mc
Donald prieš pat streikui 
prasidedant skambina plie
no fabrikantą atstovui, ve
dusiam derybas, kad dar 
yra laiko tartis ir išvengti 
streiko, bet atsakymo ne
gavo.

Posėdžiai Pasibaigė
Pereitą savaitę Hambur

go mieste, Vokietijoje, po
sėdžiavo Socialistų Interna
cionalo kongresas, kuriame 
buvo atstovaujamos social
demokratų partijos iš įvai
rių pasaulio kraštų. Tik iš 
bolševizmo pajungtų kraštų 
socialistai negalėjo atsiųsti 
savo atstovų. Bolševizmo 
diktatūros kraštus, kaip ir 
fašizmo diktatūros kraštų 
socialistus atstovavo politi
nės emigracijos socialisti
nės organizacijos.

Socialistų Internacionalo 
suvažiavime daugiausia lai
ko buvo pašvęsta tokiems 
klausimams, kaip nusigin- 
vimas^ ūkiškai atsilikusių 
kraštų ūkio kėlimas ir pa
galiau šaltojo karo pavojai.

Priimtose r e z oliucijose 
pasisakyta įvairiais klau- 

plieno simais, o dėl dabar pasauly 
jaučiamo įtempimo saciali- 
stai tiki, kad “viršūnių pasi
matymas”, jei didžiosios 
valstybės tikrai nenori ato
minio karo, gali surasti bū
dus santykius tarp valstybių 
pagerinti ir karo pavojų pa
šalinti.

Liepos 14 d. Irakas minė
jo vienų metų sukaktį nuo 
pernai padaryto liepos 14 
d. perversmo, kuriame Ira
ko karalius ir jo keli mini
steriai buvo nudėti ir val- 
d ž i ą pasigavo generolas 
Kassim. Beminint metines 
komunistų įtakoje esanti 
Irako kariuomenės d a lis 
Kirkut mieste bandė nuver
sti diktatorių Kassimą, bet 
sukilimas buvo numalšintas. 
Sako, kad prie sukilimo dė
josi ir komunistų įtakoje

Iesą darbininkai. Pranešimai 
kalba apie šimtus aukų.
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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITE vyksta | Maskvą

Prezidentas Eisenhower paskelbė, kad ši savaitė, 
liepos 20-27, visoje Amerikoje būtų minima kaip Paverg
tųjų Tautų Savaitė. Prezidentas ragina amerikiečius pri
siminti pavergtųjų tautų vargą “imperialistinio ir agre
singo ” sovietiško komunizmo priespaudoje.

Prezidento proklamacija paskelbta remiantis kon
greso nutarimu ii- įgaliojimu. Kongresas, senatoriaus 
Paul H. Douglas iš Illinois iniciatyva, įgaliojo prezidentą 
kasmet skelbti “pavergtųjų tautų savaitę,” kol rusiškas 
imperializmas laikys pavergęs ištisas tautas ...

Prezidento proklamacija neabejojamai ras didelio 
atgarsio Amerikos visuomenėje, ypač toje jos dalyje, ku
ri tautų laisvės principo dar neišmainė į “sugyvenimo” ir 
“kultūrinių mainų” raketą.

Proklamavimas “pavergtųjų tautų savaitės”, deja, 
negali atstoti reikalavimo laisvės pavergtoms tautoms Į 
diplomatinėse derybose ir apie toki reikalavimą jau ilgas 
laikas nieko nebesigirdi. . . 

Mv. JUk)X VI

viceprezidentas itichard >ixoa liepos 25 d. Maskvo
je atidarys Amerikos parodą. Ta proga jis aplankys 
kai karias Sovietijos vietas, kurias koaraaistai sutiks 
parodyti, čia jį matome senato naujuosiuose rūmuose 
žemėlapyj rodant Maskvą, kai jis lydėjo fotografus, 
kurie tuos rūmus fotgrafavo.

irikoa rinką tik $8 milionai 
'dolerių vertės, o šiemet vos 
tik Didžiųjų ežerų ledą pra
laužus, jau pasiekė virš 14 
milionų dolerių vertės ga
minių.

Iš Austrijos daugiausiai 
ateina: Plienas, aliuminis, 
tekstilės dirbiniai, avalynė, 
motoriniai dviračiai ir ypa
tingai tam tikros rūšies me
talo lydinys plaukia visais 
garais ir randa didelę rin
ką. Naujas vandens kelias 
atpigino užsienių prekes.

No. 29, Liepos 22, 1959

{spėja demokratus

Demokratų partijos vadai

Demokratai turės rasti to
kius kandidatus, kurie mo
kės mūsų laikų dvasią su-

kongrese ir už jo ribų prasti ir reikiamų išvadų 
gavo rimtą įspėjimą, kad daryti, arba—arba prezi

A P Vz v a 1 g a:
BUVO REPATRIANTAI (Baltijos kraštų vokiečių kil- 

IR “REPATRIANTAF’ m ės žmonės gfclės išvykti 
..^1 Vokietiją. Todėl kas žūt 

būt turėjo nuo rusų okupan-J Lietuvą neseniai grižo 
are hitektas Liandsbergis- 
-Žemkalnis. Grįžo ir nie
kam dėl to galva neskauda.
Grįžti į Lietuvą yra

lietuvio teise, nors 
okupacijos sa?

1$ TOLIMŲ JŲ HAWAJŲ
tų bėgti, tas užsirašė va
žiuoti į Vokietiją, kaip tik- 

" rai ar tik tariamai vokiečių 
’ kilmės žmogus. Tokiu būdu

ir tik tolau būdu. tada gali- “.■ "7*V*T”|tuos parodoje išstatytus ek-
ma buvo nuo rusų okupantų 'geroves laikus, visų fabrikų, aptug ir niekaip* negali 
pabėgti. Taip padarė ir V.kammai rūksta, mašinų visi K 1 3

A. JENK1NS
Gerų laikų sutemose Amerikos pramonininkai 

Gyvename d i d žiausios tiesiog išsi«and* HOri »
o-

pusvuiuuu P1™. jam būtina yra nuo tuvės dirba trimis pakaito-
Grizęs | Lietuvą Liands- komunų pabėgti. ,Tnis, kai kur dviem ir dau-

bergis kam tai užsiminė, jog 
Australijoj likęs “suvargęs 
senelis” Vladas Požėla . ..

Liandsbergis nesako, kad 
V. Požėla jam skundėsi dėl 
savo suvargimo, jis, mato
mai, pats dasigalvojo, kas
Australijoj yra suvargęs iri_______  _ __
kas ne. Bet tą jo posaki pa- Lietuvoje garbinamo Grei- Automatinės mašinos savai- 
agavo bolsevnkai Amenko-įf^tergeric tėvas nutarėme dirba, gamina perviršį,

Taip ir gavosi, kad į Vo- gelyj vietų dirbama viršva 
kietiją “repatriavosi” ne tik landžius. Korporacijų pel- 
tikri vokiečiai, bet ir dau- nai kyla, finansininkų auk- 
gelis lietuvių, kuriems tass° maišai pučiasi, Wallstry- 
kelias buvo vienintelis bū- čio biržoje Šerai iškilo pa- 

dangėsna. Tuo tarpu apie 
4 milionai darbininkų netu-

das nuo bolševikų pabėgti. 
“Keleivyje” kadaise bu-

arė a lzoin vi Harhn ir nusitiki in oranti----- -------- -------— jvr ---------

je ir V. Požėlos vardą tam
po savo komlapiuose.

“Vilnyje” paėmė žodi po
nas Prūseika, dūšios parda
vimo specialistas, ir klausia 
nežinia ką:

“Taip gyvenimas baudžia 

tuos, kurie išsižadėjo jaunų die

nų idealų ir savo tikrų draugų.

Ką jis gavo pas buržuaziją?”

vo^sklfkiška^^SūS jau esanti P2™0®*® sPaudai- n,mo lronlJa'
\o SKlOKISkas pažiūras Vokiečiai tada inkiu noli- 
pardavė bimbiniams sutar-'fi- O(rvn_inil tomis salvp-omis. tai iis ir i tinių e^zaminU repatnan- 
v r> .LS’,!J18 tams nedarė, užteko pasa-
V. Požėlos reikalą ziun du-ik - k d ’itvi kada tai 
šių pirklio akinus ir klau- °okietį prabočių

" • . y to užteko. Paskui jau hitle-Leonas Kailiamamis dar rininkai - atriį^ eilių 
nepatyrė, kad gyvenime Vokietijoj suPdarė fadn^

pabėgti nuo savo sūnaus 
garbintojų, užsirašė “volks- 
deutsch’u” ir išvažiavo į 
Vokietiją. Daugelis lietu
vių tokiu būdu tada pasi
traukė nuo bolševikų.

to perviršio betgi nėra kur 
dėti, sandėliai perpildyti, 
užsieniai mūsų dirbinių ne
gali įkąsti. 4 milionai šei
mų gerą dalį to pertekliaus 
bematant suvirškintų, bet

Kodėl V. Požėla turėjo jų duonpelniai nedirba, ne- 
trauktis, jis greit pats ap-turi už ką įsigyti reikiamų 
rašys savo atsiminimų kny- prekių ir taip smilksta ne- 
,goje, kuri, kaip girdėjome, datekliuje. Kaž kokia gyve-

kad
ir žmogaus pažiūrose ne- 
viąkas yra prekyba. Tas jam 
sunku suprasti, bet 
žmonės tą lengvai supras.

Bolševikų “Laisvė” nuta
rė V. Požėlos reikalą “pat- 
triotiškai” nušviesti ir štai 
ką pakalbėjo:

-“Vyriausias VI. Požilos nusi- 

dėjims lietutvių tautai buvo 

tas. kad jis, 1940-1941 metais, 

kai Lietuva patapo tarybine 

respublika, užsirašė vokieėiu-hi- 
tleri ninku ir buvo ‘repatrijuo

tas” Vokietijon kaip vokietis.“
Skamba baisiai rūsčiai. 

Atrodo, lyg Maskvos patri
otai savo kvislinginę pri
gimtį bandytų slėpti lietu
viško “patriotizmo” plunk
snomis. Jie putoja iš neva 
pasipiktinimo, bet jie taip 
tik nuduoda. Jie žino, kad 
jie melą maišo su pustiese 
ir iš to verda bolševikišką 
sriubą saviškiams pa p"

O kaip buvo tikre 
Buvo taip: Kada į Lietuvą 
1940 metų vasarą sugarmė
jo rusiški tankai, Lietuvos 
sienos aklai užsidarė ir Lie
tuvos pilietis neturėjo jo 
kios galimybės iš Lietuvos 
išvykti ir pabėgti nuo ne
lauktų okupantų sauvalės.

Vienas vienintelis būdas 
pabėgti nuo bolševikų tada 
buvo “repatriacija” į Vo
kietiją. Mat, kai Stalinas 
darė savo “krauju sucemen
tuotą” sąjungą su Hitleriu, 
juodu buvo susitarę, kad iš

šv. Laurynas apvylė
Šv. Lauryno vandens ke

lias jau atidarytas. Jis jun
gia Didžiuosius ežerus su 
Atlanto vandenynu ir Ame
rikos vidurio pramoninin
kus su pasaulio rinka. Tik 
bėda, kad toj rinkoj mūsųsavo režimui Baltijos kraš-

jie panauuoju aisnius sa
viškius ir norinčius svetima 
kupra jodinėti žmones.

OPUS PLEPERIS
Vincas Rastenis, kada 

pateko į bolševikų kalėjimą 
1940 m. sakosi nenorėjęs 
“vaidinti didvyriškumo,” o

prekės kartais trigubai yra 
brangesnės, negu užsienių 
gaminiai. Priešingai, tas 
kelias atidarė duris pasau
lio pramonininkams į Ame
rikos rinką ir tik dirstelėki
me, kas dedasi Chicagoje.

Michigano ežero pakraš
tyje yra mylios ilgas pasta
tas “Navy Pier”, kuriametodėl priplepėjo bolševikų jj k dienomis’ atidaryta 

tardytojams daugiau, negu ^inė oareda S
gal reikėjo. Nenorėjo būti pa?auIine UKl° pan><la’ Kui

bes pusdykiai rinkoje gali
ma atiduoti? O mūsų įvai
rių trustų pirkliai—Mont- 
gomery Ward, Sears Roe
buck, J. C. Penney, Mar- 
shall FField ir daugelis ki
tų, tik seiles rija ir duoda 
milionų dolerių užsakymus 
užsienių pramonininkams.

Per pusę pigiau
Vienas verslininkas Chi

cagoje Arthur Salmon pir
ko Bremene, Vokietijoje, 10 
dėžių virtuvės reikmenų— 
šakučių, peilių, puodukų, 
keptuvių ir visokiausių šei
mininkėms kasdien reika
lingų prietaisų. Prekės at
plaukė šv. Lauryno keliu 
iš Bremeno iki Salmon san
dėlio Chicagoj ir kainavo 
tik $83.13, Taip tvirtino tos 
firmos agentas Albert Mag- 
samen.

Seniau vien tik per At
lantą ligi New Yorko būtų 
kainavę $47.18, o iš ten iki 
Chicagos dar $64.60, per
krovimas $2.52 ir vežikų 
unijai $9.50. Viso tik gabe
nimas $101.80, gi, Bremene 

kawo $22.00, M-

įas kelais jiems sutau
pė $42.77. Tos rūšies gami
niai šio krašto pramonėje 
būtų kainavę mažiausiai 
apie $300. Aišku, tas kelias 
žada kai kam gražių pelnų, 
bet tik ne Amerikos žmo
nėms.

Juoa labai džiugina

“šv. Lauryno kelias į 
Amerikos prekybos širdį

«ofir« iLoi/U !aP’€ 500 pramonininkų išimus labai džiugina” didvyriu, tuo patim pasida- r T*\. . . I , .. ___
re plepavyriu. Dėlto dabar 
tautininkų eilėse eina balti
nių skalbimas.

“Keleivyje” neseniai J. 
Kaminskas labai santūriai 
ir be tysliavinės isterijos 
vertino V. Rastenio “išpa
žintį” ir priėjo išvados, kad 
ji buvo rašyta atsigulus...

viso pasaulio turį išstatę I reiškė Austrijos pramoni- 
virš 100,000 visokių ekspo-Įninku agentas Guenther 
natų. Daugumas tų prekių-Į Gruber. Ir kaip gi jų tas ne- 
-pavyzdžių atgabenta Šv. [džiugins, kad pereitais me- 
Lauryno keliu. tais jų prekių pasiekė Ame-

kų kalėjimuose kalbėti.”

Vadinasi, pradeda nuo 
to, kad J. Kaminskas ir pir- 

Tas ir suprantama, atsi- mąjį bolševikmetį ir sme- 
minus, kad kaip pats Vincas tonmetį buvo neliestas . . . 
Rastenis sako, jis norėjo Antras bolševikmetis, deja,a ~~~ ..i—.kl.1. T __ • !_ • •tardytojams “užkišti ger
klę” bet kuo.

Dėl J. Kaminsko pasisa
kymo V. Rastenis ar jo iš
pažinties uolūs šalininkai 
šlykščiai atsiliepė “Dirvoje” 
ir ten sako:

“Pirmąjį bolševikmetį, kaip 
ir ‘smetonmetį’, prasėdėjęs ne
paliestas, profesorius galėtų tik 
teoriškai samprotauti ir, žino
ma, labai gudriai išspręsti, ką 
Rastenis ar kiti turėjo bolievi-

užmokėjo J. Kaminskui ir 
už pirmąjį ir užmokėjo la
bai žiauriai, o dėl “smeton- 
laikio“ ar nebūtų tautinin
kams laikas liautis ant pirš
tų skaityti tuos socialdemo
kratus, kurie liko “nepalie
sti.” ToIgb skaičiavimas ir 
savo nuosaikumo afišavi- 
mas rodo, kad smetoniniai 
žvalgybininkai ir ideologai 
dar nieko iš gyvenimo ne

pasimokė. Girtis tuo, kad 
jie turėdami pasivogę Lie
tuvoje valdžią neįkišo į ka
lėjimą vieną iš nepriklauso
mybės aktą pasirašiusiu, 
yra bloznų darbas. Patar
tume prikąsti liežuvį, jei ne 
dėl padorumo, tai bent dėl 
mažesnio savęs niekinimo.

J. Kaminskas nekviečia 
V. Rastenio boikotuoti ir 
mesti jį iš lietuviško sąjū
džio, kaip tai daro kai kurie 
Rastenio vienminčiai. Tą 
pirmąjį akmenį tegu meta 
jo srovės žmonės, kurie dėl 
Rastenio išpažinties dau
giausiai triukšmauja.

1960 metais jie gali prakiš
ti rinkimus, jeigu laiku ne-
SinTkandMar^

Jūs mėgstate mūsų kumpius dento ir viceprezidento vie- 
—mes Jūsų dolerius .. . toms.

Komunistinės L e n kijos 
prekybos agentas Janusz 
Wachnowski turi užėmęs 
bene didžiausią sklypą sa
vo eksponatams išstatyti, 
gal 7,500 ketv. pėdų. Jis pa
reiškė:

“Mes turime nevien tik 
kumpių parduoti, kuriuos 
Amerikos žmonės taip labai 
mėgsta, o taip pat ir visokių 
kitokių gaminių. Ligi šiol 
jau pardavėme 35 milionų 
dolerių vertės ir gerokai 
jau pralenkėme pernykščių 
metų eksportą. Jūs mėg
state mūsų kumpius, o mes 
labai mylime Jūsų dolerius, 
tai gražus tarpvalstybinis 
ūkio santykiavimas”—už
akcentavo lenkų prekybinis 
agentas.

Švedų valstybinės preky-

dento kėdėn atsisės 
nors Rockfelleris.

koks

Chicagos komunistų “Vil
nis” liepos 15 d. laidoje pa- 

Jspėjimo autorius—Harv-skelbė tokią naujieną: 
ard universiteto profesorius! “Palydėjom turistus Lie- 
Arthur M. Schiesinger. Ji- tuvon ... Išleidimui jų LLD 
sai sako, kad šiuo tarpu pirmos apskrities komitetas 
mūsų šalis gyvena “dvasi- ' paskubomis suruošė pokylį, 
nio skurdo” laikotarpį. I Turistai pasižadėjo prisi- 

Kaip Hooverio admini- rinkti daug informacijų 
stracijos laikais siautęs eko- apie senąją tėvynę ir par- 

’ ' ' vežti amerikiečiams...”
Kada ir kokie turistai bu

vo palydėti “Vilnis” nesako

nominis skurdas (nedar
bas) atnešė “Naująją Daly
bą” su visa eile reformų,
taip dabar vyraująs dvasi----- kodėl? Gal sarmata savo
nis skurdas (Schiesinger jį bendrakeleivius publikai 
vadina spiritual unemploy- parodyti?
ment) gali duoti nelauktų 
staigmenų.

Jis sako tiesą. Jeigu de
mokratų partija neturės su
manių ir ryžtingų kandida
tų, tai ji turės puikios pro
gos rinkimus prakišti. Taip 
juk buvo New Yorko valsti-

Ir be parodymo mums 
aišku, kokios rūšies paukš
teliai ten skrenda. Tai tie, 
kurie išmokyti bolševikišką 
“kazokėlį” šokti, ar bent 
jam paploti.

Kažin, ar su jais vyksta 
ir Prūseika su Andriuliu. 
Dėdė Šamas jau seniai siūlo 
tiem dviem ponams “šip-

_ joje, kur demokratai špy
bos direktorius Andere jogomis badėsi ir praganė sa- 
tling teigė, kad pernai peri™ gubernatorių Hammaną kortes", o jie vis čia 
ištisus metus švedai Ameri-lz- l?*,!”®?0 repubiikonas 

ikos rinkoje pardavė prekių Bockfellens.
102 milionų dolerių vertės, 
o šiemet per pirmą pusmetį 
jau pardavė savo gaminių 
už 120 miiionų dolerių 

Prancūzijos agentas Mar
cei Fauriol pareiškė:

“Prieš porą dienų mūsų 
naujutėlis laivas pirmą sykį 
istorijoj pasiekė Chicagos 
vėjuotą miestą su 603 Re
nault žvilgančiais automo
biliais ir kartu atgabeno ap
sčiai ir Amerikos moterims 
kvepalų, o vyrams Burgun
dijos burbuliuojančio šam
pano.”

Import Motors of Chica- 
go, Ine., vokiečių firmos 
Volkswagen agentūra, kuri 
kas mėnesį atgabena iš Vo
kietijos per Baltimore 1000 
automibilių, dabar šv. Lau
ryno keliu atgabėns dar 
daugiau ir kainuos daug 
pigiau.

Roosevelto ‘naujoji dalyba*

Atsakymas
Sovietų Rusijos diktato

rius Chruščiovas ir kiti

Chruščiovui

Atsimenate, H o o veriui gramafonai dažnai kal- 
baigiant savo tarnybą, mūsų Amerikos aarbinin-
šalis pergyveno baisią de- kai nepritaria Eisenhowerio 
presiją. Nors Hooveris ir v
jo šalininkai prie kiekvie
nos progos kartojo nuzulin-

vyriausybės pozicijai Ber
lyno klausimu, šitą melą 
Nikita pakartojo ir buvu-

tą frazę apie “gerovę už šiam New Yorko gubernato- 
kampo,” bet žmonės jos ne- riui Harrimanhii, kada šis 
sulaukė. Tai buvo tušti žo- viešėjo Maskvoje, 
džiai, be praktiško turinio, Chruščiovo melą dabar 
ir 1932 metais republikonai atrėmė AFD—CIO prezi- 
gavo lupti. dentas George Meany. Pre-

Roosevelto administraci- zidentui Eisnhowriui jis pa
jai atsistojus prie valstybės .siuntė ilgą laišką, kuriame 
vairo, stambiojo kapitalo Jis (Meany) sako: 
atstovai šaukė, kad demo-Į Mūsų šalies darbininkai 
kratai pražudys šalį. Nieko klausimu vieningai
panašaus neatsitiko. Roose- rauė ir remia savo vyjiau- 
veltas suprato “laiko dva- stojo ir stoja už
šią” ir visuomenė šiltai ver
tino jo pravestas reformas. 
Nežiūrint stiprios republi- 
konų opozicijos Roosevel-

w plienas ateina iš igs .b«v° 
ewai^s, aut*>in«baSdtei-{rec'am. lr„n?t kartam 

• - terminui. Tada buvo dau
giau praktiško darbo atlik-na iš Vokietijos, Anglijos, 

Prancūzijos ir Italijos, iš 
kitų kraštų plaukia kitos 
prekės. Jos atkeliauja pige
sniu Šv. Lauryno vandens 
keliu ir daro perversmą pre
kybos santykiuose.

Yra ekonomistų, kurie 
jau pranašauja naują ūkio 
krizę, kuri ištiksianti kraštą

ta.
šiandien daug kalbama 

apie “gerus laikus,** bet ei
na šaltasis karas, plieno in
dustrijoj prasidėjo streikas, 
jo pasėkoje milionai darbi
ninkų gali netekti darbo. O 
Washingtone mažai kas da
roma, kad infliacija būtų

Vokietijos apvienijimą, už 
Vakarų Berlyno žmonių lai
svę, už jų demokratines tei
ses, kurias nori jiems atimti 
Maskva ir jos iškamšų vy
riausybė Rytų Vokietijoje.

Toks, trumpai suglau
dus, yra Meany atsakymas 
Chruščiovui. Jis buvo pas
kelbtas Amerikos spaudoje 
liepos 16 d.

Kas jam parūpo
Brooklyno k o m u n istų 

“Laisvėje” (liepos 10) skai
tome:

po 12-18 mėnesių. Es, auto- Bulaiįyta, kad Mask^ Jau mus pasiekė menše
vikų leidžiamo trimėnesinio 
žurnalo “Darbo” Nr. 2. Iš 
visko matyti, kad J. Repeč- 
kos redaktoriaus vietoje ne- 
besiranda. Vargšas ... ga
vo į užpakalį. Mat, jis ban
dė tą leidinį šiek tiek su- 
žmoninti Tarybų Lietuvos 
požiūriu. Atrodo, kad di
dysis Lietuvos niekintojas 
J. Kaminskas (Kairys) vėl 
bus viską suėmęs į savo 
rankas.”

šios citatos autorius yra 
žinomas komunistų mela
gis A. Bimba. Jis “nežino” 
kas leidžia “Darbą,’* bet jis 
“geriausiai žinąs,” kad J. 
Repečka “gavęs į užpaka
lį.” už norą “sužmoninti” 

munizmas yra išvirkščias ^urna^ *r \ O visa tai 
nacizmas. Su juo nėra jo-Įy1^^?1®3

darni pusvelčiui. Nėra abe- kios galimybės koegzistuoti, | T «®d gavęs
jonės, kad tam pasiūlymui kaip nėra galimybės įtikinti i; bučkį pats grąžins 

-- plėšiką, kad plėšikavimas ** dovan* "H*®!* Bimbai.
jam ngra pelningas. | K. Vaknis

macija gamyboje ir užsie
nių konkurencija prives 
prie krizės, kokios dar ne
matėme.

Kaip bus su ūkio krize 
galima spėlioti ir niekam 
nėra draudžiama juodžiau
sias pranašystes daryti, 
kaip ir pranašauti “gerbū
vius už kampo.”

Dėl užsienių konkurenci
jos kol kas tik vienas unijų 
vadas, automobilių darbi
ninkų vadas Walter Reu- 
ther pasiūlė praktiškų žy
gių. Jis sako, kad praktiš
kiausias būdas užsienių 
konkurencija sumažinti (ne 
pašalinti) yra pakelti už
darbius anglų, vokiečių,

propaganda būtų tinkamai 
atremta. Nėra praktiško 
darbo, tik kalbės be galo ir 
krašto.

Keisti manevrai
Reikia sakyti tiesą: bol

ševikų Rusijos atžvilgiu vi- 
se eilė demokratų partijos 
tūzų keistai manevruoja. 
Pradedant Stevensonu ir 
baigiant senatorių Humph- 
rey, jie nori būti dideli ek
spertai Rusijos klausimu. 
Ieškoma pasimatymų su 
Chruščiovu, kalbama apie 
koegzistenciją ir tL Eilinį 
amerikietį tos kalbos neža
vi. Gyvenimo praktika jam

prancūzų ir kitų kraštų dar- rodo, kad Chruščiovo ko-
bininkų, kad jų išdirbiniai 
nebegalėtų būti čia parduo-

pritars ir užsienių darbinin
kai.
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j KAS NIEKO NEVEIKIA 

! TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI NEW YORKE KVIEČIA į HAWAJUS

Liepos 8 d. Arkngtcn i e-. Vasarą daug lietuvių iš 
scorano patalpose buvtNer Yorko praleidžia ato- 
New Yorko Lietuvių Fte- stogas kur nors už miesto,
kybos Rūmų valdybos posė
dis, kuriam pirmininkavo 
dr. Kęstutis J. Valiūnas.

Tarp kitų klausimų buvo 
svarstomas ir Lietuvos oku-5 
pantų siūlomas tariamųjų 
kultūrinių santykių su lietu
viškąja išeivija laisvajame 
pasaulyje išvystymas u tuo 
reikalu priimta rezoliucija, 
kurioj sakoma:

Nuo pat jsisteigimo die
nos 1923 m. New Yorko -L. 
Prekybos rūmų tarpe svar
biausiu tikslu buvo ekono
minių bei kultūros santy
kių tarp Amerikos ir Lietu
vos ugdymas ir skatinimas, 
kaip lygiai ryšių palaiky
mas tarp tėvynėje ir JAV-ė- 
se gyvenančių lietuvių. Ka
dangi pasėkoje Lietuvos 
okupacijos bet kokie ekono
miniai bei kultūriniai san
tykiai tarp tėvynėje liku
sių ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių yra okupanto nu
traukti ir kadangi pastaruo
ju metu laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudoje yra svar
stomas ir nagrinėjamas kul
tūrinių santykių tarp tėvynė-

t idėl ir vietos visuomeninis 
gyvenimas vasarą yra ap
miręs,

Woodhaven priemiestyje
Įgyvena daug lietuvių ir ši 
kolonija didėja.

Pasigendpma maisto 
krautuvės, kur būtų galima 
nusipirkti lietuviškos rugi
nės duonos ir kitų lietuvių 
mėgiamų valgių.

Užuot dirbęs fabrike ar 
negalėtų kuris lietuvis be 
didelių pinigų pradėti pre
kybą ir savarankiškai ver
stis?

J. K.

ASBURY PARK, N. J.

Lietuvių vasarnamis
Trys tautiečiai—Vytautas 

Tomkus, Edmundas Kubai- 
tis ir Aleksandras Žemaitis 
nupirko labai gražioje vie
toje didžiulį penkių aukštų 
vasarnami, kurį atidarė ge
gužės 30 d. su kultūringa
menine programa bei vai- 

je ir laisvajame pasaulyje šėmis. Į atidarymą buvo su-!• x - * •_ A.—gyvenančių lietuvių reika
lingumas, tai New Yorko L. 
Prekybos rūmų v a 1 dyba 
svarstė ta klausima . , . Įr
nutarė, kad jos giliu įsitiki
nimu kiekvienas, kuris tik 
siūlo ir propaguoja taria
mąjį kultūrinį bendradar
biavimą, nepašalinus rusiš
kųjų okupantų iš Lietuvos, 
sąmoningai ar nesąmonin
gai patarnauja Lietuvos 
okupantams, patapdamas 
jų propagandos įrankiu.

Taipgi buvo svai-stomas 
Rūmų veiklos pagyvinimas, 
į ką įeina ir atitinkamas tri
jų šimtų metų sukakties at- 
žymėjimas nuo pirmojo 
New Yorko aukštesnės mo
kyklos mokytojo dr. Alek
sandro Karolio Kuršiaus 
atvykimo.

P. G.

važiavę iš artimesnių ir to
limesnių vietų virš trijų 
šimtų svečių. Erdvūs vasar
namio svečiu ir valgomasis
kambariai, taip pat erdvus 
gražus baras buvo pilni 
svečių. Visi 75 kambariai 
buvo užimti.

Nauja lietuvių vasarvietė 
vadinasi “Lake Hotel”, ji 
yra 7-tos ir Park Aves.kam- 
pe, Asbury Parke.

Sėkmės naujai lietuvių
įstaigai.

Konp.

LAWRENCE, MASS.

Vasyliūnų koncertas
šeštadienį, liepos 25 d. 8 

vai. vakare Methuen, Mass. 
(Rt. 28) Memorial Masic 
salėje bus žinomo smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno

Įvairios naujienos su sūnų Vytęniu M.koncer-
Rašyto^ j.' Utenas

pos 10 d. staga susirgo, bų-; <frtk>dzio
vo nuvežtas į King Co. ligo
ninę, kur jam tą pat vakarą 
padaryta apendicito opera
cija. Po operacijos ligonis 
sveiksta.

sonatos. Jaunimas iki 16 
metų įleidžiamas nemoka
mai.

Vietos, Bostono ir kitų 
apylinkės miestų lietuviai,

G. Rajeckas, neseniai at
vykęs į šį kraštą, atitarnavo 
kariuomenėje, o dabar New 
Yorke -baigė inžinierijos 
mokslus ir gavo inžinieriaus 
mechaniko bakalauro diplo
mą.

G. Rajeckas dabar dirba 
New Yorko miesto savival
dybėje.

DAR ROKO, BEI’ TUOJ NUSTOJO

Plieno fabriku darbininkai apleidžia darbovietes, ka
minai dar rūko, bet tuoj nustojo. Plieno gamyba miega.

KONSULATAS JIEŠKO

1UU<3 v.

Mūsų uolus .bendradarbis 
A. Jenkins su žmona atsiun 
te vietos laikraščio “Garden 
Jsland” iškarpą. .Joje mato
me abu Jenkins’u margus 
kaip geniai: tokie Antano 
marškiniai, tokia ir jo “vir
šininkės” suknelė, abu šyp
sosi stovėdami savo darž^ 
prie sietinių ežės. Apačioje 

i surašyta laimėjusieji premi
jas žemės ūkio parodoje, 
kurioje Jerkins’ai laimėjo 
už vienas daržoves pirmąją, 
6 už kitas antrąją premiją.

Jenkins’ai rašo:
“Čia idedam vietos laik

raščio iškarpą, norėdami 
parodyti, kaip atrodo Ha
vajų farmeriai. Gaila, kad 
jūs toli nuo mūsų gyvenate; 
kad kiek arčiau, tai galėtu
mėt nevien paragauti, bet 
ir pavalgyti mūsų tropiško 
krašto gėrybių. Prieš keletą

Mundeika Antanas ir jo žmona 
Butkus, Jonas, turi brolį Stasį.I Alena.
Endrulat, Evaldas, gimęs 1901 į Ornastauskienė-Langienė Tek
iu. Jurbarke.
Garbonkus, Vacys. Jono s., gim
1913 m. Šiauliuose.
Grigalius, Juozas, Igno sūnus, 
iš Jaupėnų k., Rietavo v., Tel
šių ap.

’iė ir dukterys Liuda ir Renė.
Raškauskas Antanas, Antano 
sūnus. g. 1905 m., gyvenęs Rai
šiai lory j e.
Pocius—Kazimieras ir Petras, 
Petro sūnūs, gyveno Chicago,

Jankauskas, Vladas, Povilo s.. Ilk, So. Prairie Avenue. 
gimęs 1924 m. Šiauliuose. Ramila Pranas, gyvenąs Bos-
Januškevičienė, Berta, gyveno! tone.
Hartford, Conn. 
Kairys, Povilas. 
Kinka, Antanas, 
soma, Conn.
Kleizaitė - Fmjeris,

gyvenęs An- 

Antosė.

Reketys Vytautas iš Tauragės. 
Sankalaitė-Strikaitis Ona, Izi
doriaus duktė, g. Batakiuose, 
gyveno Chicago, III., So. State 
Street.

Gentrudos sūnus. g. 1914 m. 
Krantauskas, Vincas, Vinco s.. 
Amerikon. t
iš Liepalotų k., Gražiškių par., 
Vilkaviškio ap., žmona Ona, kil. 
iš Naumiesčio.
Mačiulis, Tadas, atvykęs seniua 
Matusovas, Jonas, gimęs 1920 
m. Jurbarke.
Mežinskaitė - Žukauskienė, iš 
Paliepių k.. Vaškų vai., Biržų 

„ aP-
i j- ♦ j— “ Nazarovas, Petras, dingės pra- niepe.ių bandėm siųsti pas-£jusįo karo metu.

tu į Naują Angliją, bet kol 
gavo, sušalo; o šiuo laiku

Opicas, Pranas, dingęs praėju
sio karo metu.

~ • v- Radvila. Adolfas, Stanislovas, ir t .UY\sta 11 ma^ai būna • Pranciška, vaikai mirusio An- 
naudos. Gi oro paštu labai Į tano Radvilos, ir jų motina 
brangiai atsieina ir vėl ne- Julijona Ašmantaitė - Albrek- 

tienė (buvusi Radvilienė). 
Rinkevičius, P., dingęs praėju
sio karo metu, žmonos vardas

vyras Juozas, sūnūs- Juozas ir.šeihokas Jonas, Antano sūnus,, 
Stasys. Ig. 1924 m., išvežtas iš Kauno
Klimavičius. Bronius, Vinco ir n»44 metais.

šliužas Vladas, Vlado sūnus. 
Stankevičienė Karoliųįa-Elena, 
buvo ištekėjusi už Vaclovo 
Stankevičiaus, išvyko Ameri
kon iš Rygos su sūnum ir dukra 
Urbonas — Jokūbas. Petrasir 
Vincas, Kazio sūnus, iš Girin- 
skų k. Tauragės aps.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti šiuo adresu:
Consulate General of Lithi 

41 West S2nd Street 
New Y’ork 24, N. Y-

aprimoka.
“Drg. Sonda turėjo ato

stogas Chicagope. Ar ne
galėjo pas mus atvykti? Juk į__  ______ _
be kelionės, daugiau niekas Urbelienė - Baranauskaitė, Bar- 
čia nebūtu kainavę ir daug!bora’ J°s vyras Fortūnatas 
maloniau būtų laiką pralei- Urbelis- ir jas broliai Jonas ir 
dęs, negu vėjuotoj Chica-

Marijona. 
šurka, Vincas, gyvenęs 
suose. vėliau Austrijoje.

Zara-

Juozas Baranauskai. 
Užkuraitis, Antanas, Prano sū- 

goj. Tai vis neapsižiūrėji- ”us; *>vve!l° Amstenlam, N. Y.

Liepos 13 nakti Tauntone nusibodo ir jis nuėjo gulti, 
mirė Ona Ulčinskaitė, 65 Pabudęs apie vidurnaktį, 
metų amžiaus lietuvaitė, Į jis pamatė, kad seklyčioje; 
kuri tarp savo draugų lie
tuvių buvo geriau žinoma 
savo vyro pavarde—Mrs.
Anna Kearns.

Ona buvo gimusi Penns-
ylvanijos valstijoj, Shen- - x i-
andoah’rio mieste, kurį vie- J™ Bostono miesto ligom-

mas.
“Mums rodosi, kad drau

gė L. Januškienė, kai per
sikėlė gyventi į Bostoną, 

neturėjo a t o stogų.
tebėra dar neužgesintas zi- . o juk irgi reikia poilsio, tai 
būrys. Nuėjo ji užgesinti iri jųs ten visi susitarkite ir ją 
pamatė Oną sukniubusią atleiskite pas mus į Hawa- 
kėdėj ir jau nebegyvą. jus. Būkit tikri, kad ji par

jos vyresnioji sesuo Eli- veš jums labai daug gerų 
za Williams (Ulčinskaitė)' Įspūdžių. Tai ką sakote?

am.va.i ..v, . “Laukiame teigiamo at
nas kunigas buvo pavadinęs nės pareigūne. Išgirdus apie sakymo.”
“Lietuvos stalica,” nes iš ti-savo sesers tokią netikėtą 
krųjų Shenandoah’ris tais mirM» J1 apalpo. Kita sesuo 

-- Katanna gyvena
phijoj, o brolis Albertas iš- Tn°Jimui irlaikais buvo Amerikos lie

tuvių kultūros centras.
Turėdama gerą balsą ir 

gražią išvaizdą, Ona dar 
jauna būdama Įsijungė į 
amerikiečių kelaujančio te
atro grupę ir amerikiečių 
scenoje, turėjo dįdelį pąsi- 
sekimE IrtųSei
į Bostoną, musų Onutė čia 
pasiliko ir pradėjo veikti 
lietuvių tarpe. Lietuviai so
cialistai čia turėjo savo te
atro organizaciją “Žaibą,” 

♦ prie kurio tuojau prisidėjo

Laiškas
Philadel- ciamajam

perduotas kvie- 
asmeniui apdū- 
apsisprendimui.

SHAMOKIN, PA.

Visi puošiasi
ŠĮ pavasarį visi lyg susi

tarę pradėjo savo namus 
taisyti: vieni iš priešakio, 
antri iš užpakalio, treti iš 
vidaus lopo, dažo. Dar nie
kados taip nebuvo.

Todėl tikra šienapiūte
rlnvhnimc’ Izq1»T^_

jia vivrin^ uaivadeisa. Zenonas, buvo išvež- 
tas Vokietijon.
Valinčius. Antanas, Juozo sū
nūs, išš auklių k.. Raudonės vai.
Valužis. Stasys, Zenono s., g.
Plungėje 1919 m.
Venckus, Vladas, dingęs praė
jusio karo metu. 
žadlauskas, Karolis.
Arlauskaitė Vanda, buvusi An
glijoje. . i. v. .
Baliukynaitė-Judickienė, Mari-|Lengva nuvažiuoti 
joną. vyras Kazimieras.

K/diiio luincuui

gas medžiagas parduodan
čioms krautuvėms ir daily- 
dėms su dažytojais. Jų jau 
trūktinai.

Unijai priklausantis da
žytojas čia gauna $2.50, o 
dailydė $2.45 valandai.

kurie bus koncerte, akrai ir Onutg ulčinskaitė. Pir- 
turės gilių įspūdžių, nes 
smuikininkas I. Vasyliūnas 
smuiką valdo meistriškai.

CHICAGO, ILL.

“Draugo’
Liepos 12 d. sukako 50 

metų, kai pasirodė pirmasis 
Draugo” numeris. Jis pra-

mutinis jos pasirodymas lie
tuvių scenoje čia buvo sta
tant “Salomėjos” dramą, 
kurioje Ona vaidino Salo
mėjos rolę.

Vėliau ji ištekėjo ir sce
noje jau nebegalėjo daly
vauti, nes apsigyveno toliau 
nuo Bostono, tačiau mėgda
vo dažnai čia atvažiuoti ir 
su lietuviais padraugauti.

vykęs atostogų ir nežinia 
kur yra. Velionės duktė Rū
ta yra ištekėjusi ir gyvena 
Utica, N. Y. Visi giminės ir 
draugai liūdi netekę Onos, 
kuri jų tarpe visada būda- 

bes ir >judtfumo 
trykštančiu šaltiniu.

M. M.

14 MYLIU UŽ DOLERI

AUSTRALIJA

“Darbo” žurnalo redakci
jos narys J. Kiznis gavo 
JAV pilietybę. Pilietybę 
gauti normalus reiškinys. 
Tačiau New Yorke kai ku
riems asmenims pasitaiky
davo sunkumų, nes atsiras
davo “patriotų”, kurie ne
mėgiamus asmenis Įskųsda
vo ir tuo užvilkindavo pilie
tybės gavimą. Teisybė vi
suomet laimėdavo ir nepa
matuoti skundai savo tikslo 
nepasiekdavo.

Nepagrįstai buvo skųstas 
ir J. Kiznis, bet jis dabar'čia 
gavo pilietybę ir geresnę ją 
tarnybą. |ti

dėjo eiti Wilkes-Barre, Pa., , v. A 
bet 1912 metais persikėlė | į?
Chicatra. niima hovo savai, kiekviename lietuviu pikm-Chicagą, pirma buvo savai 
traštis, o nuo 1916 m. virto 
dienraščiu. Dabar jį leidžia 
vienuoliai marijonai.

Sukakties iškilmės bus 
lapkričio 15 d.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

kurio kei

kė ir kitose pramogose, kur 
ji atsiveždavo ir savo vyrą 
Thomą Keams’ą. Jis irgi 
mėgdavo lietuvių parengi- 
fmus.

Pastaruoju laiku Ona gy
veno su savo antruoju vyru 
Paul George Tauntono mie
stely, apie 30 mylių nuo Bo
stono. Pereitą savaitę iš te
nai atėjo žinia, kad- Ona 
mirė. Mirtis buvo staigi ir 
netikėta.

Liepos 13 vakarą ji sėdė
jo savo namuose su vyru ir

Mirė Tru chanas

Gegužės 25 d. Hibarte 
staiga mirė 72 metų am
žiaus Eduardas Truchanas, 
palikęs žmoną, sūnų su 
marčia, dukterį su žentu ir 
trejetą vaikaičių.

Velionis Lietuvoje pasku
tiniuoju metu buvo Guber
nijos alaus daryklos reikalų 
vedėjas.

HAMILTON, ONT.

Kasperai į Vokietiją
Jonas Kasperas su žmona 

išvyksta į Vokietiją ir ten 
žada pastoviai apsigyventi.

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy
mus teisininkas prof. M. 
Roemeris. Kaina 35 centai.
Galite gauti Keleivio admi- 

žiūrėjo televiziją. Vyrui tas njstracijoje.

Anglų pora—Bernard 70 
metų, ir Edith 71 metų, 
šiaurinėj Amerikoj 
liavo 14,000 mylių ir 
do tik vieną dolerį, fte:
tant išlaidų gazolinui.

Jie važiavo sunkvežimiu, 
kuriame Įrengta buvo viv- 
tuvė, pastatyta dviguba lo
va. Maisto jie pasiėmė iš 
Anglijos, todėl jiems nerei
kėjo nieko kita pirkti, kaip 
tik gazoliną. Tą dolerį jie 
sumokėjo už automobilo 
vieną naktį pastatymą mo- 
kamoj vietoj.

Nuobortžiavimas ir dykinėji
mas senatvėje yra tikriausi se
nėjimo ir sukiužimo kaltiniu 
kai. Tori'l svarbiausias dalykas 
yra išlikti veikliu ir budriu, ir 
turėli kokį nors mėgiamą užsi 
ėmimą.

Barkauskas Juozas iš Zarasų. 
Didžiulis Kazimieras, Adomo 
sūnus, iš Bernatonių km., Rau
dondvario vai.
Francas Jonas. Jono ir Ievos 
sūnus, gimęs 1919 m.
Garmus Romualdas. Kazio sū
nus. gim. Pravėniškiuose. 
Gelbutas Pranas, Jono s. g.1919. 
Jonikas Petras, Baltramiejaus 
sūnus, iš Reistrų k.. Šilalės vai. 
Jurelevičius Vincas, vadinamas 
ir Galiniu, iš GalintauKos k., 
Alytaus aps.
Karklius — Antanas, Juozas, 
Jurgis ir Motiejus, Jono sūnūs, 
gimę Amerik<įje» lankėsi Lietu.’ 
'VojA • , '

errtcžys Vincas. Kazio' s. gi- 
ąįmęs- 1899 m. Alvite, Vilkaviš- 

įkio aps.
‘^“Kleofutis” (pavardė nežino

ma) prašomas atsiliepti—jam 
yra laiškas iš motinos. 
Klimavičius — Henrikas, Juo
zas ir Vitoldas, ir jų sesuo Ku- 
libęvska Bronislava.
Kripaitė Emilija, Jono duktė, iš 
Mėžiūnų k.. Krinčino vai. Bir
žų aps.
Kurauskas Stanislovas . 
Litvinienė Marijona.
Lingys — Antanas, Jonas ir 
Juozas. Jono sūnūs, iš Skaudvi
lės vai.
Mažeika Vincas, iki karo gyve
nęs Kaune.

prie vandenyno
Nuo birželio 11 d. Read- 

ing bendrovė paleido auto
busus į Atlantic City, N. J. 
Autobusas iš Shamokin iš
eina 7:55 ryto ir grįžta 
12:30 vai. nakties. Jis su
stoja Kulpmont, Mt. Car
inei, Centralia, Ashland, 
Girardville, Shenandoah ir 
kitose vietose.
Du invalidai

Čia yra du invalidai Ife-i 
tuviai, netekę kojų. Vietas j 
jų kojos nustojo dirbdamas 
geležinkelyj, antras eida
mas gatve krito, susižeidė 
koją, kurią vėliau reikėjo 
nupiauti.

Jie abu yra nevedę, gau
na valdinę pensiją ir savo 
kryželi kantriai neša.

Nemokėdami jokio ama
to, jie neturi kuo užsiimti, 
todėl nuo rvto iki vakaro ir 
kabalduoja gal dešimtį kar
tų vis tais pačiais keliais.

J. D. Taunis

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje aprėžoma:

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

63fi Rrnadway,
Boston 27,

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Ho,Iywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vynų.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Sa

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

“KELEIVIS”
So. Boatoo 27, Mam.
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Iš Pavergtos Lietu vos
sodybos

(E) Labai senų sodybų, 
kuriose gyventa apie 1000 
metų prieš Kristų, rasta 
Juodonių piliakalnyje, prie 
kelio Svėdasai - Rokiškis. 
Tyrinėjimus čia pradėjo 
1958 m. Rokiškio kraštoty
ros muziejus ir Mokslų aka
demijos istorijos instituto 
darbuotojai. Surasta daug 
įvairių dirbinių, tarpe jų 
vienas retas radinys, pada
rytas iš elnio kaukolės ir ra
gų, tarsi lovelis, užsibaigiąs 
dviem rageliais. Jo paskirtis 
tuo tarpu neaiški. Panašių 
dirbinių kitur iki šiol neras
ta. Įdomus esą ir keramikos 
radiniai: puodų šukės geo
metriniais raštais ir juoste
lėmis gnaibyta keramika.

Šiais metais Juodonių pi
liakalnio tyrinėjimai būsią 
atlikti dar platesniu mastu, 
bet jau ir iš tų radinių ma
tyti, kad čia jau prieš 3000 
metų gyventa aukštos kul
tūros žmonių.
Neskaito “Komunisto”

(E) Iš Vilniaus “Tiesos”

x • • , • nuošė gyvenopartijos darbuotojai neskai- o 195g
to žurnalo komunistas ;__2362
esą daug partiečių, kurie “ 
neprenumeruoja ir neskaito
partinės spaudos.

[gyventojų skaičius išaugo 
i įkūrus čia apskrities centrą 
1*1956 m. sausio 1 d. (iki tol 
; Šeini ja priklausė Suvalkų 
į apskričiai). 1946 metais Sei- 

1678 asme
nį. sausio 1 d.

Seinuose vyrauja 
lenkiškas elementas. Valdi
ninkų absoliuti dauguma 
yra lenkai. Lietuviškos inte
ligentijos trūkumas sukūrė 
tokią padėtį, kad krašte, 
kui- persveria lietuviai, tėra

K. Stiklius gyvena 
Krekenavoje

Vilnies ir Laisvės bosai
visa gerkle rėkia, jei kiti njnkų skaičius. Tik švietimo 
laikraščiai kartais gyvą j a ypač lietuviškose 
žmogų Sibire ar Lietuvoje mokyklose, aiškiai vyrauja 
paskelbia mirusiu. Tokiais Hetuviai.
atvejais Bimba ar Pruseikai Vedybų 100-ui gyventojų 
šaukia : “Matot, kaip Jie vaivadijoje tenka S.7, Seinų 
meluoja.” apskrityje —7.2. Gimimų

Prieš kun laiką* 'dpi8 tūkstančiui žmonių vaivadi- 
paskelbė, kad Kostas Stik- joj 28.0, o Seinų apskrityje 
liūs mirė,- o štai liepos 11 27.8. Mirtingumas vaivadi- 
d* J}un}ery gavo Patl pilsi- joj tūkstančiui žmonių 10.1, 
pažinti, “kartais ir mes gy-„ Seinų apskrityje—10.9. Gy- 

numariname. Pasirodo, yentojų prieauglis nuo 1000 
K. Stiklius gyvas, ir sužino- gyventojų vaivadijoje 17.9, 
jęs, kad Vilnis jį numarino, gejnų apskrityje—16.9. 
atsiuntė jai “protestą : Punskas> Epiškas bažnyt- 
“Palaukit, sako, as gyvas ir <aimjs, gyventojų skaičiumi 
gyvenu Krakenavoje ant yra antroje vietoje apskri- 
gi’aząus Nevėžio kranto 1 yje Kai 8^^ lenkiškas 

Stiklius yra gmięs. 1880. lementas sustiprėjo isiku- 
m. gruodžio _o d. Jis yra se- į apskrities administraci- 
nas spaudos darbuotojas, jos įstaigoms, tai Punske 

aiškiai vyiauja lietuviai,parašęs virš 50 visokių kny 
gučių. Plačiai buvo žinomos

tik nežymus lietuvių valdi-

AMERIKOJE IEŠKO PRIEGLAUDOS

Viršuj kairėj majoras Pedro L. Diaz Lanz, Kubos 
oro pajėgu viršininkas, pabėgo į Ameriką ir senato ty
rimo komisijai tvirtino, kad Fidel Ostro yra komuni
stas. Apačioje trys Kubos kariai, kūne Kabos transpor
tinį lėktuvą privertė nusileisti Miami. Jie 
Amerikos valdžią duoti jiems prieglaudą.

7 miGonai šelpiamųjų
Daugiau ne 7 milionai 331,000 visiškai nepajėgių 

dirbti, kurie gauna viduti
niškai po $64 mėnesiui.

Paskutinė grupė apie 
1,250,000 asmenų yra tie, 
kurių pajamos nesudaro 
reikalingo minimumo pra
gyvent Čia, pavyzdžiui, pri
klauso asmenys, kurie nu
stojo darbo, bet nedarbo pa
šalpos neturi teisės gauti,

žmonių naudojasi vieša pa
šalpa. Į tą skaičių neįeina 
gaunantieji socialinio drau
dimo pensijas ir nedarbo 
pašalpas, kurių yra kur kas 
daugiau.

Kas vra tie 7 milionai 
šelpiamųjų?

Iš jų 2,433,000 vyrų ir 
moteli} peržengusių 65 me
tų slenksti ir gaunančių se-[art>a ją jau yra išėmę. Jie 
natvės pašalpas (Old Age gauna vidutiniškai per mė- 
Assistance). Tai žmonės, nesį $26. ,
kurie neturi teisės gauti so- Visų šitų pašalpų per 
cialinio draudimo pensiją ir metus išmokama trys su pu- 
neturi pakankamai lėšų gy-Įse bilionų dolerių. Pusę tų

nors ir čia dėl lietuviškos
reportažo galima išskaityti, jo “gadzinkos”: Davatkų ir inteligentijos trūkumo kai 
kad net kai kurie atsakingi girtuoklių. kurios vaIdžios įtaigos yra

lenkų vadovaujamos. Gal 
būt į šį lietuvišką kampeli 
atvyktų lietuviai gyveną 
Lenkijos gilumoj, jeigu ne
būtų elektros ir kitų kultū
rinių sąlygų trūkumas. Ti
kimasi, jog ilgainiui šios 
kliūtys bus pašalintos ir lie
tuviškosios i n t eligentijos 
skaičius čia pagausės.

Punsko kaime ir bažnyt
kaimyje gyvena 1882 gy
ventojai, iš kurių 1645 lie
tuviai. čia yra lietuvių vi
suomeninės k u 11 ū r i nės

Lenkijos Getuviai
A. GUMAUSKAS

(Tęsinys)
d u o m e nis rių kitųStatistinius 

naudoją lenkų laikraštinin
kai ir politikos darbuotojai, 
kaip atrodo, neatsižvelgia į

nuosaikesniu lietu-
17113vxų zv 1 L’Aiu v vi rkvrjLi o ncL'oi/‘io Vl_ oį’enaivia ▼ *-

mais, tikiųjų lietuvių, Įskai
tant lenkiškai kalbančius, 

minėtus faktus. Negalėčiau bet save laikančiais lietu- 
tvirtinti, kad būsi masis [viais, bus daugiau 30 tūk- 

Nenutolsime nuo 
teigdami, kad vi

stancių.
realybės

'Unijos' konferencija

venti. šitos pašalpos dydis 
yra labai įvairus: Nuo $29 
mėnesiui Mississippi valsti
joje iki $108 Connecticut 
valstijoj. Visame krašte vi
durkis yra $64 mėnesiui.

Antrą didesnę grupę su
daro pašalpos reikalingi 
vaikai ir jų suaugę giminės. 
Tokių yra 2,916,000. Šita 
vidutinė pašalpa yra $28 
mėnesiui. >

109,000 aklųjų, kurie ne
gali patys iš savo pajamų 
ar atsargu pragyventi. Jie 
gauna vidutiniškai $68 mė
nesiui.

Ketvirtą grupę sudaro

išlaidų padengia federalinė 
valdžia, o antrąją pusę— 
valstijos ir vietos savival
dybės. Pastebėtina, kad fe
deralinė valdžią nepriside
da prie paskutinės kategori
jos asmenų šelpimo.

TIRONAI BUS 
NUVERSTI

V. RIMANTAS

Liepos mėnesio 10-11 die
nomis Hamburge, Vokieti
joje, vyko “Unijos” konfe
rencija ir svarstė savo veik
lai “programines gaires,” 
Unija—tai Sovietų paverg
tųjų kraštų socialdemokratų 
sąjunga užsienyje. Unija 
susikūrė 1947 metais ir joje 
yra atstovaujami socialde
mokratai iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Ru 

40 draugijos buveinė. Taip pat munijos, Jugoslavijos ir U-soje Lenkijoje vra apie 40 n 7, -v J
tūkstančių valstybės pilie- i klT""a-a • • •

mią rolę vaidina Lietuvių Susidedami į vieną sąjun- 
Kultūros namai kuriems g. Sovietų pavergtųjų kraš-

Lenkijos surašymas duos 
labiau objektyvius statisti
nius duomenis, nes tautinių 
mažumų n e p asitikėjimas 
lenkais vis dėlto dar nėra [čių, laikančių save lietuvių 
visiškai atslūgęs. Nekartą tautos nariais. Nebūtų tik-
jau nukentėjusios tautinės:siu pridėti prie šio skaičiaus 
mažumos nėra linkusios Į lenkus, lietuvių tautos bi- 
griežtai patikėti propagan- čiulius, kurie yra lietuviams 
diniams šūkiams, bet laukia palankūs, nors neatsisakytų 
konkrečių draugiškumo įro- jiems “vadovauti” ir “paro
dymų. Geriausi valstybės dyti” kelią. Tai žmonės vis 
vadovų norai bei demokra-i dar tebealsuoją Liublino 
tiškiausios d e k 1 a r acijos unijos palikonių dvasia, ku- 
greitu laiku čia stebuklų ne- ii lietuvių tarpe neturi sim- 
padarys. [pati jų. šie žmonės vis dar

... . — 1 x negali suvokti, kad patirtas
anksto nuoskaudas tegali išdildyti 

nurodyti, kiek lietuvių gy- tjk jlgesnig jr ly.
?®na. ^njy0^e*. g1'giateisiškumo pamatais pa-
kia imti dėmesin, kad be nuoširdus bendra-
Seinų ir Šuva kų apskrityse <larbiavimas.
gyvenančių lietuvių, kur
yra didžiausias jų telkinys J Kalbant apie stambiau- 
kiek mažesnės grupės gy- šią lietuvių židinį Lenkijoje 
vena Košalino ir Ščecino —Seinų apskriti — reikia 
vaivadijose. Kiek mažiau priminti, kad tai yra ma 
yra Olštinio ir Gdansko vai- žiausias Baltstogės (Bialy 
vadi jose. Nemažas lietuvių štoko) vaivadijos apskritis, 
būrys yra Varšuvoje, Lo- apimanti 822 ketvirtainių 
dzėje, Vroclave, Baltstogė- kilometrų p 1 oto (82,200 
je, Poznanėje, Augustave, hektarų arba 203,116 akių 
Olecke, Elke, Goldapėje bei ploto, Red.). Apskrityje tė- 
įvairiose vakarinės Lenkijos ra vienas miestas—Seinai, 
vietovėse. kuriame pagal “Rocznik

Norint nustatvti anvtikri Statystyczny1958 sau‘ mnni numatyti apytiKių. . d b .R 2362 
lietuvių skaičių Lenkijoje
negalima imti dėmesin

gy-ventojai. Visoje apskrityje
JHU •-

sulenkėjusių lietuvių. Tėvo ,s, bc.n.d.ro 20’.’^of''ve"to« 
ir motinos, sakoma, negali-įSka,claus 1‘-69,1’. L 
ma pasirinkti, bet tautybės88? . gyvena kaimuj^e,
pasirinkimas m žmogaus kal. ™«va<l>jojc vidų-

Tl itimskai kaimuose gyvena

vadovauja energingas vedė
jas Br. Nevulis.

J pietus nuo Punsko vals
čiaus tęsiasi didelis Vidugi- 
t ių kaimas, kuriame yra ir 
valsčiaus įstaiga, čia iš 
1393 gyventojų 1009 yra 
lietuviai. Suvalkų apskrity
je apie šipliškes Lenkijos 
Lietuvos pasieniu traukiasi 
lietuviški kaimai — Vaipo- 
nys,. Eglinė, Vižainis ir kt.

Lietuvių salelės yra su
lenkėjusių lietuvių jūroje 
Seinų ir Suvalkų apskrityse, 
o taip pat kai kuriose kai
myninėse lenkų ir gudų ap
gyventose apskrityse.

Košalino ir ščecino vai
vadijose yra lietuvių so
džių, kuriuose skamba lie
tuviškos dainos, žymesnis 
lietuvių skaičius gyvena ir 
abejose šių vaivadijų sosti
nėse—Košaline ir ščecine.

Varšuvoje yra gausu lie 
viškosios inteligentijos, ne
retai einančios atsakingas 
pareigas valstybės admini 
stracijoje. Veikia čia Lietu 
vių V. K. D-jos skyrius. 
Vienoje iš bažnyčių laiko
mos pamaldos lietuvių kal
ba. Organizuojamas lietu
vių choras. Steigiama lietu
vių svetainė.

tų socialdemokratai užsie
nyje savo veiklos vyriausiu 
ir beveik vieninteliu užda
viniu pasirinko bendrai ko
voti už savo kraštų išsilais
vinimą, ir jų atkūrimą kaip 
nepriklausomas demokra
tiškas velstybes. Tuo būdu 
ocialdemokratai anksčiau 

apsijungė bendram uždavi
niui. kaip tai padarė vadi
namoji ACENA—pavergtų
jų tautų atstovų organizaci
ja, apsivienijusi tam pačiam 
tikslui.

U nijoje a p s i j ungusios 
p art i jos yra lygiateisė*, 
vaikosi demokratišku bū

krašto gyvenime, kad į jį 
neatsilieptų socialistinėje ir 
pažangioje Vakarų spaudo
je. Unija artimai bendradar
biaudama su Vakarų socia
listinėmis partijomis ir So
cialistų Internacionalu, pa
prastai susilaukdavo jų pa
ramos saviem žygiams vi
sais svarbesniais atsitiki
mais. Unijos santykiai su S. 
Internacionalu yra labai ar
timi. Po kiek ilgiau pradžio
je užtrukusių pasitarimų 
bene jau 1951 metais S. In
ternacionalas pripažino U-l 
nijos partijoms teisę daly
vauti jo kongresuose pata
riamuoju balsu ir visą laiką 
remia Unijos veiklą finan
siškai. Tas Unijos artimas 
ryšys su S. Internacionalu 
padėjo jai nustatyti ir In
ternacionalo politiką pa
vergtųjų tautų reikalui. S. 
Internacionalas yra šian
dien vienas pastovių ir nuo
širdžių kovotojų už Sovietų 
pavergtųjų tautų išlaisvi
nimą.

Bendra, kad ir nevisai 
vienoda Unijos kraštų bū
klė Sovietų pavergime, ben
dri uždaviniai, kovojant už 
savųjų kraštų išlaisvinimą

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 

‘ą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
ias jaunimui tnkamas kny

gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnčs gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psl., kai
na ............................................. $1.30.

G INTA ReLė, J. Narūnčs graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio fomiaįo. Kaina ...............$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

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

NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl.

Viename kitų valstybių 
atstovų garbei surengtame 
pokyly Sovietų ambasado
rius Menšikov stovėjo vos 
5 pėdų atstume nuo Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos at
stovų. Menšikov sąmoningai 
norėdamas, kad Pabaltijo 
atstovai girdėtų, balsiai kal
bėjo savo pokalbininkui:

“Kodėl čia laikomos at
stovybės tų valstybių, kurių 
jau 19 metų nebėra?”

“Dėl to, kad vieną gražią 
dieną,—įsikišo Lietuvos at
stovas J. Kajeckas,—tironai
1^11 CL KZVtO I1UVUI OVI.

v:__V 1O1 vii u-
nai. . . ”, bet Menšikov, ne
benorėdamas teisingų žo
džių klausytis, pasitraukė.

Apie tai rašė Chicagos 
“Daily News” ir vienas 
Washingtono laikraštis.

VIS AMERIKIEČIŲ 
namelis Užkliūva

Liepos 25 d. Maskvoje 
jus atidalyta Amerikos pa
goda, į kurios atidaiymą

asmeninis dalykas. Ntitau-'i!"*™“, sunnkus po visą
sta lietuviai Amerikoje, nu-!'2 ' k!^JC •'?*• t J L * KS!barsciU5nis 
įausta lenkai Lietuvoje; vi-l^ 1">1J2 "T^"’ Tad 1“"” ,sa.v’a»«^ «»"<*- 
sai natūralus tai ir tam tik-1100 vyni tenka 108 mole‘ ,na,s lcnka,s P^'a'lmusius 

rys.

sta lietuviai Amerikoje, nu-1 
vi- 

tik-
romis sąlygomis lietuvių 
nutautimas Lenkijoje 
Jeigu jau kai kurie asmenys 
nesimpatizuoja lietuviams,
išsižadėjo savo tėvų kalbosI kvadratiniame kilometre, 
ir ją pamiršo, tad jų ir ne-’^ai vidutiniškai vaivadijoje 
galima dirbtinai įskaityti į [tokiame plote gyvena 47 as- 
lietuvių tautos skaičių.

(lietuvius, jų skaičius būtų 
Seinija, kaip žemės ūkio mažiausiai dvigubai dides- 

kraštas yra retai apgyven-negu jį skelbia kai kurie 
tu—24 žmonės viename laikraštininkai ir politikos

darbuotojai.
(Bus daugiau(

menys..
Pramonės trūkumas tiuk-Kiek tad yra lietuvių 

Lenkijoje? Mano ir kai ku-ido miesto augimą. Seinų

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

$4.

du ir, sprendžiant betkurį ir bendri žygiai labai suar- 
klausimą, kiekviena joje ^{7° ^arP Unijos par-
partija turi po vieną lygų tijas. Tas suartėjimas paža- 
balsą. Unijoje aptariami ir dino ir sutvirtino mintį, kad 
nutariami klausimai yra da- A ateityje Unijos partijos, 
žnai sprendžiami ne nutari- dirbdamos jau savo išlais- 
mo, bet sutarimo būdu, kad vintuose kraštuose, turės 
mažiausiai varžytų kiekvie- bendrų uždavinių ir bendrų 
nos joje dalyvaujančios veikalų. Tai dėl to pastaruo- 
partijos laisvę. Unijos vy- laiku Unijos partijų tar
nausią galią turi jos konfe
rencijos, šaukiamos kasmet 
Konferencijose yra spren
džiami svarbiausi bendros 
veiklos klausimai. Konfe
rencijose dalyvauja lygio
mis teisėmis visos Unijos 
partijo.s Kad būtų kas
sprendžia svarbesnius klau- Isvinę kraštai.
simus tarp dviejų eilinių konferencijų, ji renka Unijos tarybą, kurioje dalyvauja taip pat visų partijų atstovai. Ir pagaliau Unijos kasdieniams reikalams aprūpinti taryba išsirenka sa
vo prezidiumą, ir jis yra U- 
nijos vykdomasis organas.Per visą savo veiklos metą Unija, rodos, nebus pra-

pe kilo mintis derinti savo 
veiklą bei vienas kitą pa
remti ir ateityje. Tokiai su
derintai veiklai reikalinga 
ir bendra programa,—ko 
Europos Centro ir Rytų kra
štų socialdemokratai sieks, 
kai bus atkuriami jų išsilai-

Dabartinėje Unijos kon
ferencijoje Hamburge kaip 
tik ir buvo svarstomas ben
dros programos klausimas. 
Tam svarstymui buvo pasi
ruošta iš anksto, ir kiekvie
na Unijos partija vežėsi 
konferencijon jos paruoštą 
programos projektą. Tokį 
programos projektą yra 
konferencijai paruošusi irleidusi nė vieno svarbesnio [Lietuvos Socialdemokratų 

įvykio bet kurio pavergtojo [Paitijos Delegatūra.

ao izovyucno apysaKa, 100 psi., • • j
kaina  ............$2.001ten važiuoja vicepreziden-

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba- tas R. NlXOn.
rono apysakaitės vaikams, 69 psl..! , •
kaina ............................ ?i.5o.Į Be kita ko, ten bus paro-

sindbado NUO- dytas namas, kurio kaina su
TYKIAI, įdomus pasakojimaijaunimui. 108 psl., kai- Siekia $13,000, O SU
na ............................. $2.00 i visais vidaus įrengimais

dvynukės, N. Butkienės a- $18,000. Tokių namų čia 
pysakailes vaiKams, 34 psl.J a „„ •„ . ikaina ................... .. $i.oc(Amerikoje yra galybe ir čia

LEKUčio ATSIMINIMAI, A. toks namas nieko nestebina. 
Giedriaus pasakojimai ma- Amerikoje net ir darbinin-
iŠ iI.“m.S:.1.S6^60kŠ>i ga'i lygyti ir 

įskastingesnj namą. Kas ki- 
ta Sovietijoj. Komunistai

Suprantama, kad konfe- 'dėl namo .nerimsta dar 
renciją Hamburge galės su- Parodos neatidarius. Savo 
tarti tik pačius pagrindinius sPąudoj bolševikai įkalbi- 
bendros veiklos uždavinius. žmonėms, kad Ameri- 
Devyni Unijos atstovaujami varo propagandą” su 
kraštai nėra vienodi nei sa-.^uo namu.
vo ūkio struktūra bei išsi-1 Sovietų karo laivyno lai- 
vystymu, nei savo kultūri- kraštis “Krasnyj Flot” reiš- 
niu bei socialiniu gyvenimu, kia nusistebėjimą, kad tas 
nei visuomenės sudėtimi, namas kaštuoja $18,000 
Namie veikdamos socialis- Girdi, tokios sumos Ameri- 
tinės partijos turės atsižiū- kos darbininkas negali na- 
rėti i savojo krašto būklę, į mui išleisti, todėl, suprask, 
savo pajėgumą ir pagal tai paroda meluoja, jei sako, 
nustatyti sau jau pilną veik- kad tai yra tipingas Ameri- 
los programą artimiausiam kos darbininko namas, 
laikui. Hamburgo konferen-j O kitas laikraštis dar ge- 
cijoje bus svarstomos tik riau parašė. Girdi, sakyti, 
“programinės gairės,” kar- kad tokį namą gali turėti 
tu nustatant, kad kiekvienai Amerikos darbininkas yra 
partijai turi būti duota pa- tas pats, kaip sakyti, kad 
kankamai laisvės, tas “pro-Anglijos darbininkas gali 
gramines gaires” vykdant turėti tokius namus, kaip 
pas save namie. Buckingham rūmai (Angli-

Mes dar nežinome, kas jos karaliaus palocius). 
Hamburge sutarta. Neabe-Į Komunistų vadams bai- 
jojame, kad šis klausimas su, kad Sovietijos darbinin- 
yra įdomus ir “Keleivio” [kai pamatys, kokiuose na- 
skaitytojams, tad iš savo muose gyvena kapitalisti- 
pusės pasistengsime gauto- nės Amerikos darbininkai 
mis žiniomis nedelsdami [ir juos lygins su savaisiais 
pasidalinti į namais.

bc.n.d.ro


Puslapis Penktas

-Kaip tu rokuoji, Maiki, mokslo pažanga, tėve.
kas bus, kad svietas pradė- -Olrait, Maiki, bet aš

208 milionai

4. Kur geresnis 
darbininkų

J. UGDŽIUS 
(Tęsinys)

mui?
| Čia labai svarbios ir sun-

o , j • .. i kios problemos, kurias skai-Suglausdamas mintis kar- Jį retkarčiais
toju: Sovietų Sigoje jj či k> -

1 l*Vf t-” o mui—-kur darbininko gyve-do diktatūrine, vadistinę .
valdžia niekeno nerenkama, c . v. ....... « », gajUngOje ar kapitalistinėjemekeno nekontroliuojama. ^panaudosime <jj.
^vitaraės*kovos^reliu81^ delio ūkio Soviet" Sąjun" 
savitarpes kovos keliu _ su- žinovo y. Voitinskio žo- 
manesm be. stipresni zmo- kurjuos jjs -ž
nes,_esą komunistų partijos ^cialdemokratų žui- 
virauneje. Toje kovoje is- £ .<Sw:falističeskij Vieš- 
kyla ir išryškėja Sovietų 1958 Nr 12J 
Sąjungos vadas (Leninas,
Stalinas, dabar Chruščio
vas). Vienintelės šalyje ko
munistų partijos nariai yra

Voitinskis ten rašo: “Iš
rinkime dvi tris dešimtis 
daugiausiai reikalingų da-

bejėgiai išrinkti savo vado-Įjj^b .į*3?11^8
vybę, daryti įtakos _ Sovietų centais) ir Maskvoje (rub

liais ir kapeikomis) ir iš
skaičiuokime, kiek valandų

jo taip durna voti? Ar tik: vistiek nesuprantu, koks 
nesulauksime sudnos die- byg jg pažitkas? Juk 
nos? _ S Amerikai mėnulis nereika-

—O kodėl tėvui pradėjo dingas. Jeigu ji nori dau- 
“sudna diena” vaidintis? Į giau žemės, tai nereikėjo 

—Nu, ar tu nematai, ko- atidįiOti bolševikams Berly- 
kie dabar dzivuliongai da- įr Vokietijos, kurią 
losi? Gazietos rašo, kad Amerikos vaiskas buvo pa- 
Sovietai uždarė j savo sput-ėmęs. Bet Amerikai dau-

Sąjungos vyriausybės suda
rymui.

Ne tik atstovai i vyriau-,. . . . ,....
sius valstybės Sovietus, bet k 1n?1^ 5JU_
ir atstovai į kompartijos va- 'joikietis ir maskv ietis dar- 
dovybę yra paties vado kad galėtų nusi-
jo rėmėjų iš viršaus paski-(Patuos pačius dalykus, 
narni. Paskui jie neva iš- (reikalingus kukliami gyvem- 
renkami vienbalsiais, dikta-z01™*. ^aip bekeptume tą 
tūriniais popieriniais rinki- Prekl^ sąrašą, gauname tą 
mais, nes kandidatų sąra-« . rezultaų: Maskvos 
šuose nėra kitų žmonių, j darbininkas tun diroti nuo 
kaip tik aukštesnės valdžios1*^. lkl. makalo, kad galėtų 
nurodytieji. Demokratiniai nupirkti tuos dalykus, ku- 
rinkimai, kaip pas mus vyk
domi, laikoma blogybe.

Sovietų Sąjungoj pas
kelbta komunistinė pasaulė-

šiai išnaudojamą darbinin
kijos sluoksnį. I

Tačiau, ką mes matome? j 
Tie vargšai (grinoriai) ka
pitalistų išnaudojami atei
viai per keletą metų ne tik 
gražiai įsikūrė nuosavuose 
namuose ar susidarė šiek 
tiek sutaupų, bet ir pradėjo 
siųsti siuntinius savo gimi
nėms Lietuvoje. Kiekviena 
šeima per paskutinius 3-4 
metus bus pasiuntusi vidu
tiniai kelioliką siuntinių. 
Žinau tokių, kurie yra pa
siuntę virš 60 siuntinių. 
Kiekvienas siuntinys kašta
vo tarp $90 ir $160.00. Akių 
plotu pažvelgus lietuviai 
išeiviai bus išleidė siunti
niams maždaug apie penkis 
milionus d o 1 erių — 5000 
siuntėjų po 10 siuntinių, 
kiekvienas po $100.00 ver
tės.

Ką gi jie siunčia į Lietu
vą? Audinius, drabužius, 
odą, batus, vaistus, įvairius 
kasdieninės apyvokos daik
tus, pradėjus adata, siūlais 
ir kitais smulkiais daiktais.

Kam jie siunčia tuos pir
mam pragyvenimui reika
lingus daiktus? O gi tiems, 
kurie gyvena komunistinio 
socializmo šaly, kur nėra 
skriaudėjų-išnaudotojų, ku
rie gyvena laimingai, be jo
kių nepriteklių, kaip tai 
tvirtina kumunistinė propa
ganda.

Sovietų valdžia, kuri de
dasi viso pasaulio darbinin
kų globėja ir laisvintoja iš 
vargo, negailestingai lupa 
nuo kiekvieno siuntėjo po

VftL ŽENEVOJE

*au»lybes sekretorius Christian Herter ir Anglijos 
užsieniu reikalu ministeris Selwyn Lloyd prancūzu de
legacijos viloje, kur Vakaru atstovai tarėsi vėl prade
damu derybų reikalais.

Dar, vienas vertingas vaistas
V. KYMANTAS

niką porą šunų ir vieną zui
ki ir išleido Į padanges. Šu
nys su tuo zuikiu aplėkė ke- savo duoną ir mėsą. Nu, tai

giau žemės nereikia. Juk ji 
ir rlahai* noyinn kur rlati

žiūra bei ideologija, visiem 
gyventojams p r i v aloma, 
kaip vienintelė teisinga, iš
ganinga, kuone šventa, pa-

riuos New Yorko darbinin
kas uždirba per valandą.
Kitais žodžiais, Amerikos
darbininko uždarbio perka-__ ___  ___ ____
moji galia yra apie 8 har-jkeĮjojįk^ dolerių muito, 
tus didesnė negu sovietinio -Teikdahn pašalpą siuntėjai
darbininko’ Ituri remti dar Sovietų Są-

daug, nei permažai. Žmo
gaus kūne yra ir druskų. 
Tarp druskos ir vandens 
kiekių žmogaus kūne yra 
pastovus santykis — padau
gėja druskų, atitinkamai 
padidėja ir vandens kiekis.

Vyriausias kraujo apy
kaitos mūsų kūne, druskos 
ir vandens kiekių tvarkyto
jas yra mūsų inkstai. Ink
stai kraują išvalo ir suskir
sto, kiek vandens ir drus
kos turi būti iš kūno paša
linta šlapumu ir kiek jų pa
silieka kūne. Kai “tvarkyto
jas” yra pats tvarkingas, 
inkstai nnrmuliai veikia, k ii- 
nas dėl jų būna sveikas. In
kstams dėl ko nora pavar
gus, jie praleidžia į kraujo 
apykaitą daugiau druskos 
kaip reikia, kartu didėja 
organizme vandens kiekis, 
iš gyslų tinklo vanduo pra
simuša į organizmą, telkia
si krūtinės bei pilvo erdvė
je ir ima spausti širdį, čia 
blogumo pradžia, ir jeigu 
nesiimti gydymo, žmogus 
darosi sunkus ligonis.

Tinkamai pavartotas nau
jas vaistas, visos eilės gydy 
tojų teigimu, darąs stebuk
lą. Per kokias šešias valan
das vaisto veikimu vanduo 
iš kratinės bei pilvo sričių 
išnykstąs, tuojau sumažėjus 
širdies spaudimas, ji prade
danti normaliai plakti ir li
gonio savijauta iš karto pa
sitaiso. Geras vaisto savu
mas yra ir tas, kad iki šio
lei nepastebėta, kad jis blo
gai veiktų žmogaus orga
nizmą, gi pats vaistas gerai 
veikia ligonį ilgesniam lai
kui ir nedarbingą padaro 
darbingu.

Be pagalbos suvargusiai 
širdžiai, Chlotride vaistas, 
suderintai pavartotas su k i-

Per pasta ruosius du 
dešimtmečius, neatsilikda- 
ma nuo sparčios kitų mok
slų pažangos, medicina pa
dovanojo žmonijai k e lis 
Stebuklingus vaistus. Pa
vyzdžiui paminėsiu penici
liną, streptomiciną, jų page
rintus giminaičius, vaistą 
prieš susirgimą vaikų para
lyžių ir dar kiti.

1957 metais gydytojas 
Kari Beyer ir chemikai No- 
vello bei Sprague išrado 
dar vieną vai&tą šiidiej ne
galavimams gydyti. Jų vai
stas, jau pan audojamas
esi mfo m c 4-iilz e E noin nrrrzivrf’i OAIIIVCAIAIO VmnOV€XIIVA<£ g, J VA J VI,
pasaulinėje rinkoje vadina
mas Chlotride, (Amerikoj 
vadinamas Diuril) yra, at
rodo, neįkainuojamos ver
gės. Vaistas išrastas ir gami
namas Amerikoje.

Kuris mūsų, sulaukęs 40 
metų amžiaus, nepradeda 
jausti turis širdį. Dabartinis 
(gyvenimas turi daug prie
žasčių širdžiai įjautrinti ir 
ją susirgdinti. Ar tai maža 

j nesuderintų š e imu, kur 
'žmona vyrui, vyras žmonai 
kasdien “ėda širdį” ir abu
du darosi ligonys. Tačiau 
širdies negalavimų didžioji 
priežastis tūno paties mūsų 
organizmo veikime. Ir vie
na dažnųjų priežasčių yra 
gadinamoji vandenė, liga 
’dėl vandens organizme per
tekliaus. Dėl ko žmogaus 
kūne atsiranda v a ndens 
perteklius, geriausiai paaiš
kintų prityręs gydytojas.
Kai jo po ranka nėra, ban
dysiu jį kad ir netikusiai 
pavaduoti.

Anatomai sako, kad žmo
gaus kūnas yra panašus į 
skysčio indą, ir jame kietų 
dalių tesą kelintas nuošim
tis. Tačiau žmogaus kūnas
tik tuomet būna sveikas ir tais vaistais, labai sumazi- 
veikia kaip reikiant, kai na kraujo spaudimą ir gali 
jame skysčių yra nei j>er- (Nukelta į 7-ą pusi.)

KELEIVIO' KALENDORIUS 
1960-tiens nebus

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Ji jau galima 
užsisakyti. Nora viskas pabrango, ypač i>opierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeite. 
Kviečiame jį užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

Kaii> kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

Iš to gyventojų būklės jungos iždą. Siuntinius
bl-__xxi cve- liafiįvioisl VT1 /I 111ACA VA VAVJJ UVOVJ1 trnuviiKVA

n<up nvma Yaiavjui- pai^rgiiiAinv

. . t , 1 nė religija. Pareiškimas tuose nėra pagrindo daryti bet ir latviai, estai, ukrai-
Iis kartus aplink svietą, ir j kokiems, paraliams ieškoti'prieštaravimo komunizmui, iišvados, kad kapitalizmo n ai., lenkai ir kitų tautų iš- 
visi tm’s misi pi n gyvi ir mėnulio? Gal piknikams diktatūrai, nacionalizacijai, į šalyse kova darbininkų su eiviai, giminėms esantiems 

rengti? Bet mūsų preziden-yra laikomas nusikaltimu.'darbdaviais ir dalimi su už geležinės uždangos, 
tas Eizenauris vistiek nelysVisos kitos ideologijos,(valstybės valdžia yra baig-j Gaunama gili padėka už 
į bombą, kad jį iššautų į mokslo kryptys yra pas-ta, kad darbininkai čionai tuos siuntinius vaizdžiai pa

risi trys nusileido 
sveiki. Kaip tu mislini, ar 
tas galėtų būti teisybė?

—Aš manau, tėve, kad
tai galimas daiktas. Juk 
Amerika neseniai buvo iš-

mėnulį golfo lošti. Nelys ir merktos kaip žalingos gy-l juikiai gyvena ir jiems nie- 
komunisf.ii Chruščiovus. Nu. vontniamc i>* nnino Cn -m »n"iLrofo A n

rodo, kaip dideliai vargsta 
ten žmonės, ir kokį jie ken
čia nepriteklių p a p rastų 
pragyvenimui reik alingų

komunistų Chruščiovas. Nu, ventojams ir ardančios So- ko nebetrūksta. Anaiptol 
leidusi į erdvę dvi bezdžio- tai pasakys, kur yra ražu- , vietų Sąjungos, valstybės (Kapitalistinio ūkio ydos, 
nes, kurios taipgi gyvos su-; mas spendyti milionus dole- pagrindus. Jos trukdo plis-į pavyzdžiui J* A. Valstybė- 
grjžo. įrių, kad nušauti į mėnulį ti komunstinei revoliucijai ;-se, labai spaudžia darbinin-daiktų.

—Nu, dvi monkės, vaike, i kokį nigerį ar mongolą? iir rusams užkariauti visą kija. Prieš ją stori ilga ir Tenka padalyti išvada, 
tai nedidelė štuka, ba josi __Xegalima pasakyti tė-jP3831*1!- sunki kova’ ko1 kapitalisti-;kad diktatūrinės valdžios ir
viena kitos neplauna. Alėj Ra§ tie bįnįyr^ai’ j Palaikymui komunistinio nė santvarka bus palaužta (nacionalizuoto ūkio šalyje,

(tuščias darbas. Kiekviena tikėjimo ir įtikinimui jo iš-ir visiems bus užtikrintas kur teroro priemonėmis gy- 
(hi-usciovo zuikis, uzdary-^.^ .. pradžios atrodė ganingumu Sovietų valdžia geras gyvenimas. \ entojai pastatyti 1 kau
tas i vieną būdą su dviemįmonėms nepraktiška ir ne-(nuo pat pradžios naudojo) Kai kurie skaitytojai ga- (‘Ziąumnkų būklę, tie 208 
šunim, ką. (reikalinga. Kai Kolumbas negailestingą terorą. Dargi įli suabejoti, ar ano palygi- nnjor.ai nepasigamina pa-

taip; ale pasakyk, kokiam kas paskaįtė ji bepročiu, komunistinių dogmų, jie ma apie darbininkų gerovę, mVn'z!no. ?adai.ir ^m2kyto: 
biesui jie tuos gyvuliukus bažnyčia( tada tikėjo privalo laikytis generalinės šalyje, kur kapitalistai iš- Jai šeimininkauja turtingoj
siuntinėjo į padanges? kad žemė yra plokščia ten linijos, t y. diktatoriaus pa-(naikinti, kad būtų darbinin- gamtos dovanomis šalyje, o
Koks iš to pažitkas? Juk dėj tikintieji žmonės’ jam darytų tų dogmų išaiškini-kų gyvenimas blogesnis, žmonės tenai iš vargo neiš-
padaiyti tas raketas ar spu- gakė; priplaukęs prie že- mo- Dėlto matom, kaip lai-įkaip šalyje, kur šeiminin- brenda. Neišgali pasivyti
tnikus pašėlusiai daug kaš- mgS pakraščio tu nudardėsi kas nuo laiko vyksta kom- kauja kapitalistai. Amerikos ir neišgali mokėti
tuoja, ame? * į bedugnę. Bet Kolumbas Partijos narių valymai, o Tad atidėkim į sali krū-ida!.?mnk3.m.s,^ek’ kad

—Tas tiesa, tėve; tie leidosi kelionėn, atrado kartais ritasi galvos net vas moksliškų knygų apie galėtų nusipirkti prekių bei 
prietaisai kainuoja milio-'Amerika ir įrodė, kad baž- stambių šulų. Tas pat daro- sovietinio komunistinio P10(iUKtų tiek, Kiek Amen- 
nus dolerių. - (nyčia klydo: žemė buvo ne'"?3 ir Sovietų kariuomenės,ūkio trūkumus. Taip pat pa Ros ^arommkai.

—Maiki, aš negaliu išfi- plokščia, bet apskritas rutu-:ed®se. stumkim toliau nuo savęs I’et kodėl ten taip yra?
geriuoti, ar jaučia mano lys. Amerikos indėnai taip! Pasvarstykim, gal prie- gausius liudijimus spaudoje A un P11.efasl1?’ žmonių var- 
galva pasidarė tokia durna, pat negalėjo suprasti gele-;varta_ *r teroras yra sėkmin- į žmonių, ištrūkusių iš Sovie-vie ų komunisfaneje 
kad negaliu šito biznio su-žinkelio. Kai jie pamatė gesnė priemonė laimingam tijos arba tenai nuvykusių fe3Jung°Je. iejaugivadisti- 
prasti, ar tas biznis yra toks pirmutinį traukinį bėgant bendruomenės gyvenimui keleivių (turistų) pasakoji-1 e \a ( ?1O,S 830 .,._u 
dūmas, kad žmogus negali prerijomis, jie manė, kad sukurti už demokratinį vai-mus. Sustokim dabar ties SU. aJ)11į^ V n^ionalizacija 
suprasti, kokiems paraliams tai toks driežas, spiaudvda- dymo būdą? Gal už praras- mums pažįstamu ir nenu-^la F3 1,nis, ,7,

----------n,-1:---------- mas ugnim ir įnibkšdamas ir turim« nerimą ginčijamu liudijimu,-mu- kurčio? Gal » ne
durnais bėga jų stirnų gau- *e 208 niilionai gauna pui- sų siuntiniais j Lietuvą. Ne- ĮV...* ",ot? toM1?’

reikia tuos milionus spen 
dyti be jokios naudos.

Tai' nėra joks biznis, dyti. Traukinio" negalėjo~iš kl^ materialinį gerbūvį? Gal nuostabu, jei juos siunčia kurs ir
Tai vra tik mėginimas nradžins snm-acti i». holUzU.' be nacionalizacijos, kanita- senieii ateiviai. isikfn p nripš mi lOnUS, KUlie ta-tėve. Tai yra tik mėginimas pradžios suprasti ir baltieji nacionalizacijos, kapita 

patilti, ar gali erdvėj išsi-įžmonės. Kai jis buvo pirmą įei turtų atėmimo iš pri
laikyti gyvybė. j pastatytas ant bėgių, tai su-:73^ savininkų ir nepada-

—O kam to reik, Maiki? sirinkusi minia šaukė: “Jis !^us valstybės vvriausvbės

senieji ateiviai, įsikūrę prieš . " “. ~ . 7 ' .35 ar 40 metų ir šildavę nanl.al.-'T3, S^un’
per ilgą laiką suteupu. Bet go?-šeimin?.n,kait .

~ ___________ __ __ _____________ valstybės vyriausybės didelę daugumą siuntinių . V6”3 al*ku> kąd diktatū-
—-Tas reikia žinoti, tėve, nevažiuos; jis nevažiuos!”įd?r^a?du ir vienuvisuoti-!yra pasiuntę naujieji atei- nni° 'omunis imo sočia iz-

kad būtų galima nuspręsti, O kai traukinys pajudėjo ii\niu.ūki? vedeju neįmanoma j viai, kuine 1944 m. apleido kl^ /?>-
ar galima erdvėn siųsti gy-|čmė važiuoti, ta pati minia 11 pagerinti darbi- j tėvynę su nšulėliais lanko-___ 1;__ ____ ’__ „
vą žmogų. Jeigu pakartoti-pradėjo šaukti: “Jis niekad gerovės taip,
ni bandymai parodys, kad nesustos; jis niekad nesu- ne vietos išnaudoji
iššauti oran šunys, bezdžio- stos!” šiandien tėvui taip
nės ir zuikiai išlieka gyvi, pat nesuprantami yra mok- ti, kad žmonija turės iš to 
tai tada bus bandoma ir alininkų bandymai skristi į (didžiausios naudos. Gali 
žmones siųsti į mėnulį, gausas ir tirti erdvės pas-'būti, kad žmogus išmoks 
lenktynės tąja linkme einaląptis. Tiesa, šiandien ap-įnet ir orą kontroliuoti. To- 
tarp Sovietų Rusijos irįčiuopiamos naudos iš to dar dėl tėvas nesakyk, kad tai 
Amerikos. Kuri šalis pa-(nesimato. Bet nereikia už-lyra “dūmas biznis.”, 
sieks mėnulį pirmiau, ta ga-;nursti, kad tai yra tik pir- —Okei, Maiki, tegul bus 
lės daugiau didžiuotis savo (mutiniai žingsniai. Gali bū- nedimas biznis.

kad'i 1949-1950 meteis su to- nepagydoma yda,
kiais pat rišuliais jie atvyko 15el<-‘“i^ant. pasiekt, tokią
j Kanadą, JAV, Australija fZento« ,kun.P"-
ir kitus kraštus. J-lygtų kapitalistinių sakų

darbininkijos gyvenimo ly-Nemokėdami anglų kal
bos ir neturėdami atitinka
mos specialybės, svetimuose 
kraštuose jie stojo dirbti 
paprasčiausią juodą darbą, 
kuris žemai atlyginamas. 

'Taigi, jie pateko į labiau-

giui.
(Bus daugiau)

Vedybos yra vienintelis rizi
kingas žygis, kurį pajėgia j>a-
i.aryti ir bailiai.

VoJUtirc
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Plateliu ežero paslaptis
Legenda

(Tęsinys)
Puotai Įpusėjus, parūpo jaunajai grafaitei ežero 

bangomis pasiirstyti, vandens lelijų pasiraškyti ir savo 
jaunikuis naujomis išdaigomis palinksminti. Nuo vyno 
ir pokštų Įkaito ir jos veideliai, ir ji, bemeilikaudama, be 
juokaudama su jaunikiais, sviedė Į pūtuojančio ežero 
bangas savo deimantais išpuoštas šukas ir sušuko:

—Ponai riteriai, kas jūsų narsesnis, kas jūsų drąses
nis, kuri išgriebs iš ežero gelmių mano deimanto šukas, 
tam, kas jis bebūtų, atiduosiu savo ranką ir širdį.

Subruzdo jaunikiai — ponai riteriai, grafai, baronai 
ir generolai, ir vienas jų tuojau šoko i ežero bangas, pa
sinėrė, bet. nieko nelaimėjęs, greit vėl išsikėlė. Pliump
telėjo vandenin kitas, pamėgino savo laimę trečias, ke
tvirtas, bet visi jie. nepasiekę ežero dugno, išsikėlė be 
nieko . . . Tik štai jaunasis grafaitės tarnas, vardu Ger
vazas, nusimetė švarką ir stačiai galva nėrė i ežero gel
mes.

Visi kluptelėjo ir nustebo. Krūptelėjo ir pati gra
faitė.

Praėjo valandėlė, kita, trecia. Tarnas iš vandens ne
sirodė.

—Tas jau nebeišsikels,—lengviau atsiduso vienas 
grafaitę Įsimylėjusių jaunikių.

—Tavo laimė, grafaite, kad neišsikėlė,—paguodė 
ją kitas jaunikis.— Jei būtų išsikėlęs, tai turėtum arba 
žodi laužyti, arba pažadą tesėti.

—Netikę tavo pokštai, mieloji dukrele,—pasakė jai 
ir tėvas giafas ir susiraukęs pridūrė:—Galėjo baigtis ir 
blogiau . . .

Tik štai vandenyje, ežero gelmėse, sublizgėjo dei
mantai ir Į suribėjusi paviršių išniro pirma tarno ranka su 
deimanto šukomis, paskui išsikėlė ir pats žmogus.

Riteriai jaunikiai susiraukė, norėjo pagrobti iš jo 
šukas ir perduoti grafaitei, bet tarnas ranką atitraukė 
ir brangų galvos papuošalą ištiesė pačiai savininkei.
Grafaitė išbalo, vienu metu dingo jos veidelių skaistu
mas, ir ji nenoromis ištiesė prie šukų ranką: tarnas su
svyravo ir paklausė:

—Grafaite, kur tavo pažadai?
—Aš tik saldaus vyno paveikta pažadėjau.
—O aš dėl vieno tavo žodžio, vieno šypsnio savo gy

vybę rizikavau.
—Su savo tarnais aš nejuokauju, tarnams aš tik 

Įsakau.
—Tai Įsakyk man dabar—gyventi ar mirti?
—Mirk!—šaipydamasi pakraipė galvą gražioji 

grafaitė.
Tuomet Gen-azas sviedė atgalia ranka Į ežero ban

gas šukas, paniekinamai pažvelgė grafaitei i akis, pa
sinėrė.ir daugiau nebeišsikėlė.

1$*,- Ponai magnatai tik nusižvalgė ir, netarę vienas ki
tam nė žodžio, sugrįžo Į pili.

Puotauja ponai bajorai ir magnatai Platelių ežero 
Pilies salos rūmuos-e, liejasi pūtuojantis vynas, alutis, laikrašti metams savo svai-

TR\S GRAŽUOLĖS

Kairėj
nėj viršuj Wiscensin gražuolė M*rv Alke Fox, apačioj 
Michigano gražuolė Jean Kummer. Jos atstovaus savo 
valstijas pasaulio gražuolės rinkimuose Long Beach, 
Caiif_ mieste.

VYisser, išrinkta H«wajų gražuolė, deši-

ŠIENAPIŪTfi

Aukso miglos supa tylą —
Užu šilo saulė kyla ...
Žengia vyras paskui'vyrą . . . 
Ryto perlai žemyn byra .. .
žolę žalią, žolę jauną <•'.
Žvangios dalgės žvangiai piauna .
T pnk'it crulvac niavii tra 1 osfV V gV<Vk7»

Eina jaunos grėbėjėlės . . .
—Laimink darbą!—Ačiū, ačiū! . 
Pradalgėlių, kaip gyvačių ... 
Dalgė dalgę mostais varo— 
Griūna baras prie pat baro . . .
Saulė žėri, spindi rasos ...
Braido pievą kojos basos . . . 
šnara, šlama, žvanga, tyška 
Upėj, pievoj ir už miško . . .
Mirga mergos nuo pakrantės . . 
žodžiai, juokas — ryto šventės 
Kaista saulė — melsta toliai . . 
Kerta pievą dalgio broliai...

Petras Vaičiūnas

n
i

UŽSAKĖ “KELEIVĮ* 
DOVANU

LIETUVAITĖ NORI 
SUSIRAŠINĖTI

Drabužių priežiūra
Dar ne viskas, jei moteris 

gražiai atrodo užsivilkusi 
l naują suknelę ar naują ap
siaustą. Jeigu ji savo drabu
žių tinkamai nesaugos ir ne- 

' prižiūrės, tai jos suknios 
greit blogai atrodys.

Pirmiausia ir svarbiausia 
yra tinkamai drabužius pri-drabužiams žalos padaryti, 
žiūrėti. Jeigu grįžote su šia-,Lygios į- tamsios medžia- 
piais, ar tabako kvapo prisi-!gOS drabužius reikia laidy- 
gėrusiais drabužiais, tai j^"jti (prosyti) tik iš prastosios 
kiu būdu nekabinkite jų pusės ir būtinai per drėgną 
tuojau Į spintą, bet pirmiau'skudurėlį, nes kitaip jie 
gerai išvėdinkite, tvarkin- blizgės. Apskritai geriausia 
gai pakabinusios ant drabu- visko laidyti tik prastąją 
žio kabiklio. Kabiklis tun pusę arba per drėgną sku
boti gerai pritaikytas kiek
vienam drabužiui. Jo gana 
aštrūs galai turi būti apsiū
ti kuria nors medžiaga, nes 
jei be tokios apsangos prie
monių drabužiai ilgiau ka
bo, kabiklio galai pratrina 
arba palieka medžiagoje 
pėdsakus.

Nėra abejonės dėl to, kad 
švarūs drabužiai atrodo 
gražiai ir tvarkingai, todėl 
reikia kovoti su dulkėmis ir 
su drabužių nešvarumu.
Lengvai plaunamos me
džiagos suknias reikia ko 
dažniau perplauti silpnu 
muilo milteliu skiediniu., v
Negalima laukti, kol jos bus 
visai nešvarios—tada daug 
sunkiau bus išvalyti. Ap
siaustus, kostiumus ir pana
šius drabužius kiekvieną 
kartą nusivilkus reikia išva
lyti šepečiu, ypač tokias 
vietas, kaip kišenės, apikak-1 
lė ir sijono pakraščiai. Tik-! 
tai nereikia valyti labai kie
tu šepečiu, nes jis sugadins 
gerą medžiagą.

Nereikia taip pat perilgai nepriklausomos 

lesioti vis tą pačią suknelę, 
įeikia duoti jai “pailsėti.”
Ypač tai taikyti vilnonėms
siiknolė™ ir VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA-SUKneiems ll megztiniams. NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose ne

visus aptiktas dėmes ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00 

stengtis tuojau išvalyti, A- i DIEVŲ MIŠKAS, Salio Smogos ne- 
pikaklės, kurios gana gi ei
tai susitepa, tinka valyti 
skudurėliu, pamirkytu siip-;

KAD GĖLĖS NEVYSTŲ

dūią.
Flanelio drabužius uega-

____ Įima prieš laidymą šlapinti.
name amoniako skiedinyje, jŽioržetą ir šifoną laidyti 

ant minkštos medžiagos, 
prastąją pusę ir būtinai sau
są, o tikrą šilką—drėgną, 
tik prastąją pusę.

Laikas nuo laiko reikia 
gerai ir nuodugniai apžiū
rėti visus savo drabužius, 
kas reikia pataisyti, užlopy
ti, žodžiu, laikyti visai pa
ruoštus dėvėti. Tas apsau
gos jų savininkę nuo nema
lonių staigmenų, kai, prirei
kus kurios nors suknelės, ji 
pastebi, kad ji arba nešvari 
arba taisytina.

V. Funkienė

ar kavos pupelių nuosėdo
mis, kurios labai gerai iš
traukia dulkes ir atnaujina 
spalvą.

Drabužių laidymas (pro- 
syjimas) turi būti atliktas 
rūpestingai, jei nenorime

P MOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, grašiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ...... $5.50

DIENOJANT, “knygnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 164 psl., kaina .... 6.00.

ŽVILGSNIS I PRAEITI, K. Žuko į- 
demūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ............................. $5.00.

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

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

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

JAELBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ...........................$ $1.25

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

užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ............... $5.00

HSKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
614 pusl„ kieti virsai. Kaina $5.00

skamba sklidinos taurės, salose ir paežerėse liepsnoja niui 
dervos statinės ir saldžios muzikos melodijos garsai plau
kia ežero bangomis i krantą, tačiau nebelinksmina gra
žuolės grafaitės jaunikiai, nebekrečia pokštų ir pati gra
faitė, apsiblausė ir jos tėvas, senas giafas.

—Tu nebijok, dukrele, rytoj aš suvarysiu visų dvarų 
baudžiauninkus ir paliepsiu jiems ežerą kibirais išsemti 
ir tavo deimanto šukas surasti,—ramino ją tėvas.

Bet ne vien savo deimanto šukų gaili jaunoji grafai
tė, ne vien dėl savo nepasisekimų graužiasi riteriai ir 
ne vien savo dukrelės liūdesiu susirūpino senas grafas, 
salos rūmų ir visų Platelių valdovas.

—Ei, tarnai! —suplojo delnais grafas,—Vyno dau
giau, muzika linksmiau, šviežių gėlių! Ar velia dėl vie
no mužiko sielotis!

Ir vėl liejasi vynas, skamba sklidinos taurės, link
smiau stengiasi groti muzikantai, bet veltui pilies rūmų 
šeimininkas nori pirmykščią nuotaiką grąžinti. Nuo
taika nebegrįžta.

Nesulaukę aušros, paliko rūmus švedų generolai, iš
skubėjo namo kaimynai bajorai, lipšniausiai atsisveiki
no su grafu ir grafaite riteriai, janikiai. ir pilyje pritilo. 
Salose ir paežerėje užgeso dervos statinės, rūmuose už
blėso deglai ir žibintai . .. Sugulė tarnai, sumigo žmonės, 
užsidarė savo miegamajame ir baltoji grafaite, bet mie
gas nelipdo jai akių: kaip gyvą mato ji savo ištiki
mą tarną Gervazą, kaip gyvas išsineria jis iš vandens su 
deimanto šukomis . . .

—Zifrina, imk savo deimanto šukas ir atiduok man,
M pažadėjai—savo ranką ir širdi!—girdi ji balsą už pi
lies sienų, salos pakrantėje.

(Bus daugiau)

Senas “Keleivio” skaity- 
, 'tojas Augustas Masalskis 
iš Bayonne, N. J., užsakė jpasj^igtį laiškeliais. Mano 

adresas: Staszkiewicz He-

Mieli broliai ir sesės! No
rėčiau su Jumis Susirašinėti,

Jonui Slaninui, So. Sena, ^ies Trakiszki, Pocz-
Porcupme, Ont., Canada. ta punsj{> pow> Sejny, Woj 

Vienintelė paslaptis, kurią Bialostockie, Poland-Polska
Elena Staskevičiūtėmoter-s

amžius.
ga’i išlaikyti, tai josi

KURI Iš JU LAIMĖS?

iai plaukėjus, kurios Atlantic City, N. J., varžysis 
25 mjli’i plaukimu. Iš kairės Į dešinę: Phylis Ckrfce 
(Kanada). Jo»n Florentin (Amerika), Christa Herbig 
(Vokietija), Myra Thompson ir Greta Anderson (Ame* 
rika).

Kiekviena mūsų nori, kad !
dovanotos ar mūsų pačių; VEMUNO soncs. Andnaus v>- 
nuskintos gėlės ilgiau laiky
tųsi nenuvvtusios. Šiai jums 
patarimas.

Rožės: nuplauti įzin-iai, 
i pusę kvortos vandens ipil-i 
i valgomąjį šaukštą alūno 
(alum).

Liūto nasrai (sruipdiag- 
ms): Į dvi kvorta vandėrt? 
pilti 3 arbatinius šaukšte- 
ius kepamosios sodos,

Petunijos: Į kvortą van
dens Įpilti 4 arbatinius šau
kštelius cukraus.

Gladiolai: Jei pati is sa
vo darželio skinsi, tai skink 
įpie 2 vai. po pietų, kai žie
dai yra truputį ap\yię. Jei 
skinsi anksti rytą, tai nu
skynusi palaikyk nekišusi Į 
vandeni nuo 20 iki 30 minu- 
či. Tada dar nupiauk stie
bų galus, Iškelk juos, Įmerk 
i šaltą vandeni, kurio dvejo
se kvortose vra Įpilta & Vąl- 
gomieji šaukštai druškq$.

Auksažiedės (Marinoms)
Į vandeni Įdėti cukraus. ;

Chrizantemos: Su trffttų 
ar apdegintų stiebų^’įilus 
merkti Į vandenį, kurio 1 
jose kvortose yra ^įl- 
8 lašai šaltmėčių M 
(oil of peppermint) . : 
vienoj kvortoj’ 5 valgomieji 
šaukštai cukraus. 1 *

Jurginai (Dahljaą>; ^Ap
deginti stiebų galus, f , galio
ną vandens įpilti pusę puo- 
delio uksuso.

Incko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Birma dali® 
280 psl. Kaina ....................... $3.00

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas triiose dalyse 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kalu kunigas Vasaris išsiša- 

į dėjo kunigystes dėl moterystės. VI- 
j sos trys dalyrf įrištos į vienų kny-
’ gų, kieti virfiai, 631 puslapis. Kai- 
: na ............................................ $6.00
IETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų nlėtoiimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame

•opieriuje. Kama ................... $8.50
DALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke- 

turios namų ūkio sgronomės: E 
Drasutienė, O. Rhdaitienė. E 
Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

\NOLU-LTETTTVTU KALBU ŽO 
>YNAS. apie 20 000 žodžiu. 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir nsujov’škiausias io 
dynas, kieti viriai. Kaina .. $4.00

TAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos Ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

BNGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra 

•Mautiems angliškai mokytis: duodi 
tarimų, angliškus pasikalbėjimas

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pūką. Pritaikinta

Amerikos lietuviam!. 144 puslapiu 
Kaina .............................................$l-<*
APIE LAIKA LR ĮMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai anie Binkj,
Miškinį. Toma. Savickį, Giras ir kt.. 
*49 pusi. Kaina ..........................52.50
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grtt- 
ias, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kam* .................... $1.50.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaio keitėsi vi-

-unmenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ..............................25c
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

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

SUŽADĖTINĖ. J. Utinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslaniu. 
Kaina ....................................... *2.0(1

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė anvsaka iš pirmų ių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ......................$2.25

amtaa vvrazs a » ra_ * — _Y—- 2—2 XX
ŽEME L’CAtA, J5BV1CKO užrašai IW

1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršal. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kama .... $4,50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios miU 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 nuslapiat 
Kaina ............... ............... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

CEZARIS. Mirko Jesuliė romanas tri
jose dalyse, kiekviena ?alis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knveas už $6.00.

NAUJA VALGTŲ KNYG4. M Mi.
chelsonienės parašyta: 250 įvairiu 

receptų. 132 pusi- Kaina ....$1.2$
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos paraiyta knyga. 250
pusi. Kaina «_••••••««..•. $2.50
A KISS TN THE PARK. J. Jsmri. 

no anglų kalba sodrūs
150 posl. Kaina kietais viršelis^ $ ? 
minkštais viršeliais ................... $1-0^
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. AbeTkio ro.

Ėėmaiflų Kai vari ios pra- 
‘ f* viršeliais. 467

niai, kainų ...........;.....— $4.00
TIKRA TEISYBE APIE sovietu 

RUSIJĄ, arba komunistų rfiztstū, 
ra faktų šviesoje. Tremps bolševiz. 
mo istorija ir valdymo praktika. 7 s. 
bst dang medžiagos. 96 puslapiai 
kaina ............................................... 50c.
MIRUSIOS SIELOS. M. Gegnių 

•varMauslsa velka1**, išvertė H
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOle 

SEVIZMAS. Pacai K. Kautsk
-aujamiomis iiniomi« papildyta tnc 
•laušimu knygutė. Kaina ...........25c
^OCTALTZMAS IR RELIGIJA. Pa. 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū.
•*aa. Kaina ................................ lOc
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas, romanas, 240 psl. Kie- 
viršeliais. Karina ............... $3.

TAVO KELIAS I 8OCIALIZM.L 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c,

KODĖL AS NETIKIU I 
Pilna argumentų, kurie

TTLŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

73 pusi., didelis formatas, ge 
opiera. Kaina ........................... $U0

TR KLAUSUČIŲ ULYTĖLE, pa- 
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

tpysaka, 176 psl. Kabia .... $220

’EMATCTŲ KRIKŠTAS. P. Abrikie 
parašytas isterinis romanas iš te- 

oaitijos krikšto laikų. 8a kietais
(pdarais. Kaina ....................... $SJ0

DIEVĄ, 
visiems 

........20c

SENAS KAREIVIS MATuTUTIS, 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 

nas apie nepaprastų žemaitį, kurių
A.ta>. ir neitai: lO.~

kvortą vandens Įpilti vieną 
valgomąjį šaukštą cukraus.

Lelijos: Apdeginti stiebų 
galus ir į vandenį įpilti tru
putį cukraus.

237 psL Kaina

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kankazo raabaininkas buvo paaida-

-ųa Rulijoa diktatorių. Kaina ..25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 
le. Kaina .......................................25e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa. 
rašė kun. M. Valadka. Svarba

Uekrieoan perskaityti Kabia $1.20
DEMOKRATINIO SOCI A L1Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudingų 
knyga kų dienų klausimams nupras
ti. Una .......................................soe
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 

toks tvanas būti ir kų apie tai

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Hoo tdrasu: 
KELUY1S

Sa. Bastra S7.
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VIETINES ŽINIOS Pusryčiai už $53

Kame susitiksime šį 
sekmadienj?

Nevalgykite pietų

gX,,« SSSS
miyin?? Kairia inc šeimininkės maloniai kvie-
guzinej. Kokia jos progra-,^. visus atvažiuoti i Ro
ma, kokių dovanų bus ga-1” visus atv^iuoti j • 
limo Xo»ti 7 t JL muvos Park4 Brocktone irĮima ten gauti ir t t, pasi
skaitykite aštuntame pus
lapyje.

Adv. Z. Shalniene 
vėl advokataus

ten gerai pavalgyti. Jos pa
gamino dešrų su kopūstais 
ir kitais priedais. Jos kvie
čia vaišintis jau nuo 2 vai.

Telegrama prezidentui ir 
valstybės sekretoriuiAdvokatė Zuzana Shal-

nienė ilgą laiką buvo soči- . T • - m
alinio draudimo apeliacijų A™"kos Vet“V”! T?* 
komisijos narė. Birželio į°s B^ono skyrius, ryšium 
nesj ji paprašė gubernatorių Bav®tSbjJ<i Tautų Savaitės 
jų iš tų pareigų atleisti. j^ P^elbimu pasiuntę tele- 
prašymų gubernatorius pa-^1?’’ Plentu* Eisenho- 
tenkino liepos 9 d. |wenui ir valstybes selu-eto-

Dabar ji kuri laikų nori,nl? . Hertenui, dėkodama
pasilsėti, žada aplankyti toklos sa';aįte8 Pa8ke1' 
ne tik Cape Cod, bet ir Ka.,b™ų, pasmerkdama komu- 
lifornijų, Havajus ir paskui ? P^V'
vėl pradėti veistis privatine d?”a y^mls “*al.em.,s. n> 
advokato praktika, kurfa P»to Uetuvos islaisvumnu.
ji vertėsi prieš jų paskiriant £ a d ekojo . *r Į^gtųjų 
j minėtų apeliacijų komi- ^autM Savaites biliaus su- 

manytojui senatonui Paul 
H. Douglas iš Illinois.

ALTo skyrius ragina ir 
atskirus asmenis panašias 
telegrama pasiųsti.

JIE ŠOKS MINKŲ PIKNIKE

Onos Ivaškienės vadovaujama Tautinių šokiu 
Grupė šoks Rugpifičio-August 2 d. Romuvos Parke

MTA bosams pakėlė algas

Ar Tamsta valgai tokius 
pusryčius? Tikriausia ne, o 
mūsų kai kurie įstatymų lei
dėjai, pasirodo, tokius val
go, tik, žinomo, ne iš savo 
mokėdami kišenės, bet iš 
valstybės (visų piliečių).

Tik neseniai paaiškėjo, 
kad, pavyzdžiui, mūsų val
stijos atstovų rūmų trijų na
rių komisija 1958 metais, 
nuvykusi į Miami, Fla., 
Blue Cross & Blue Shield 
veiklos “studijuoti”, per 12 
dienų išleido $4,500, o kita 
tokios pat sudėties komisija 
1957 m. ten pat “studijuo
dama” atominės energijos 
reikalus, išleido $4,891.17. 
Jie tai mokėjo tą pačią die
ną už pusryčius $53, už pie
tus ir už vakarienę $41. 

Galiniai į Cape Cod

Inž. B. Galinis su šeima 
išvyko atostogų į Cape Cod.

DAR... VAISTAS
(Atkelta iš 5-o psl.) . 

daug padėti gimdančioms 
motinoms. Naujo vaisto pa
naudojimo galimybės tėra 
dar tiriamos, galimas daik
tas, kad jis pasirodys labai 
“pamačlyvas”, gydant ir 
kitas ligas. Tai ir vėl dide
lis laimėjimas medicinoje. 
Juo didesnis, kad suvargu
sių širdžių dabartiniam mū
sų pasaulyje yra milionai. 
Suprantamas daiktas, kad 
ir šis vaistas tenka naudoti 
tik gydytojui jį prirašius ir 
jo nustatytu būdu.

M tavo draugus ar kaimv- 
M neskaito “Keleivio”.

ttairaSyti. Kaina 
tara* lik 94.

Miniiuūinm

siją.

Hollywoodo korespon
dentas Bostone

Juozas Kaributas, kuris 
daug rašo ir lietuvių spau
doje apie Hollywoodo žvai
gždes, buvo atvykęs j Bos
toną. J. Vaičaičio lydimas 
jis lankėsi ir mūsų įstaigoje. 

Sveikina is Kalifornijos

Apiplėšė J. Tuinilos 
raštinę

Ieškau savo brolio Jom Žuko, ’šyy-. 
kusio iš Lietuvos 1914-15 metais i 
Braziliją, kilusio iš Gailiūnų kaimo, 
Liškiavos parap.. Leipalingio vals. 
Seinų apsk. Jis pats ar jj žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Mikalina Žukaitė-Rimkienė
192 Affleck St.. (29
Hartford 6, Conn.

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti sa 
moterimi turinčią namus ar nedidelę 
farmą. Esu pensininkas, moku viso
kius darbus, noriu turėti užsiėmimą. 
Atsiliepkite, tik ne iš toli.

V. S.
176 Main S.t (30
Shrewsbury, Mass.

Viengungis, 36 metų, ieško gyveni
mo draugės nuo 30 iki 40 metų am
žiaus. Visoms mandagiai atsakysiu. 
Pareikalavus fotografiją grąžinsiu. 
Rašyti šiuo adresu:

A. Suskevičius (29
R R 2
Baltimore, Ontario, Canada
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Mūsų skaitytoja Mrs. B. 
Palby iš Dorchsterio at
siuntė sveikinimų iš Garde- 
na, Caiif., kur ji praleidžia 
atostogas pas savo dukterį 
ir žentą majorą Jasen. Ge
riausio poilsio!

Į nekilnamojo turto tar
pininko Jono Tuinilos raš
tinę (395 W. Broadvvay) 
naktį iš penktadienio į šeš
tadienį įsilaužė piktadariai, 
sugadino kai kurias raštinės 
priemones, bet seifo, kuria
me laikomi dokumentai, ne
galėjo atidaryti. Išeidami 
išsinešė laikrodį' Ne ką va
gys laimėjo, bet savininkui 
nuostolių padarė.

BARGENAS BARGENAS BARGENAS
I

ilki Standartiniai Paketai
No. AD 701 (vyrams) —- $27.50

* 3 su trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine
Serge* medžiaga

* 3 jardai pamušalo; 2 špulūs SIŪLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
No. AD 702 (moterims) ------ $22.5®

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

geltonas
*2*4 jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
* 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kreraava juoda vyninė
* 1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 703 (vyrams ir moteriam) ------ S19.SS
* 314 jardai pilką vilnonio Flanelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kdjtaių '
* 2 špūlės Siūlų ‘

No. AD 704 (moterims vasarai) ------$24.50
* 1 Tricel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

Ne. AD 705 (moterims) —— $18.00
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas.

ar šviesiai rudas
» 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiŪIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI $6.80 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptu ir 
be. Jei prisiunčiama diagnozė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PAS-TU tiktai 90 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagą, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

51 R
TAZAB

St CAMBRIDGE, Mass. Tel: Kl 7-9705
(Offisas atdaras visa laikę)

I

4i»
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PUIKI PROGA
Pigiai parduodu (be agentų) dideli 

namą—vasarnamį, su visokiais Įren
gimais, šaldytuvais, baldais ir kt. tik 
už $17,000. Prie pat jūros ir prie di
delio kelio. Galima išnuomuoti at
skirais apartmentais ir atskirais 
kambariais, kurie visi Įrengti ir su 
baldais (fumitures). Pirmame auk
šte vienas apartmentas tinka krautu
vei ar profesiniam kabinetui. V ašarą 
puikus pelnas iš vasarotojų. Rašy
kit:

Mrs. Anele Raktis, (32
125 Atlantic Ave.

Atlantic City, N. J. Phone 5-2338

• J
11«NEW ERA

SHAMPOO NAUJOJI 
GADYNĖ

Tūkstančiai suprato, kad i 
New Era shampoo yra kasdie-! 
ninis reikalas. Tik švelnus dar-i 
žovių muilas be gyvulių taukųjį 
gali užlaikyti diržingą odą, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį^ 
Frank Bitautas 

527 East Exposittaa 
Denver, Colorado

KIMBARAS ŽOL*
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrhno. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigertu

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, li?poa 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštų ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadrray

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į A!exander*s vietą.

cxywxxaocxxxx3owooeoe?x5oc«9a

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

įstaiga per metus turės dau
giau išlaidų $72,000.

Kaip žinoma, MTA duo
da kasmet po kelioliką mi- 
lionų dolerių nuostolių, o 
šiemet nuostolių gali būti! 
arti 20 miiionų dolerių!

Miesto susisiekimo įstai
gos (MTA) 91 viršininkas 
nuo sausio 1 d. gaus algos 
priedą nuo $500 iki $7,600 
metams. Didesnis bosas— 
didesnis priedas. Tuo būdu

JieškoJimai

Galimybės Bizniui
FIRMA TURINTI LEIDIMĄ PRIIMTI IR PER

SIŲSTI DOVANŲ SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR 
KITAS SSSR DALIS ČIA APMOKANT MUITĄ, 
IEŠKO ASMENŲ, KURIE GALĖTŲ FIRMOS VAR- 
DU TUOS SIUNTINIUS PRIIMTI, ^ASMENŲ, KU- 
RIE TURI VISUOMENĖJE PASITIKĖJIMĄ IR PO
PULIARUMĄ IR GALĖTŲ VADOVAUTI TOS 
FIRMOS SKYRIAMS.

TOKIE ASMENYS, SUTEIKDAMI APIE SAVE 
INFORMACIJAS, TURI RAŠYTI BOX 111, ŠIO 
LAIKRAŠČIO ADMINISTRACIJAI,
Keleivis 636 E. Broadvvay, So. Boston,Mas*. Box 111

JŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: J. 
Venckūnas, 1 Rodnvell 
čress, Obriston, Bellshill, 
Lanarkshire. Scotland.

AR SKAITĖTE DARBĄ?

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

SIUNTINIAI SIUNČIAM I | SOVIETŲ RUSUĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas RespuUikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 W«st 14tb Street, NEW YORK 11, N. Y. TeL CH 3-2883

Lkcased br U S S R,
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Seeond Avenee|39 Raymond Plaza WJ 132 FrankHn Ave. I 990 Literarv Rd. 
NEW YORK CITY| NEWARK, N. J. ĮHARTFORD, CONN. Cleveland 13. Ohio

TeL GR 5-7439 | TeL MArhet 2-28771 TeL CH 6-4724 ITeL T0wer 1-1461
332 Fiilmore Ave> I 398 W. Foerth SL I 11.339 Jes. Camnan 1632 W> Girard Ave. 

BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASS. HĮETRO1T IX MICH. Philadelphia 23, Pa. 
TeL MOhavk 2674 | TeL ANdrem 8-5940 |Tel. T0wmend 9-3980, TeL WAlnut 5-S878 
Mūsų didžiulė firma turėdama tOkatanėlus patenki ntų klijentą 1M% garantanja aiuntiaią priatatymą. 
Kiekviena* siuntiny* išsiunčiama* laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6 - 7 savaite* (oro paštu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie nauja* muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

ATIDARYTA KASDIEN NUO » tai 8, SEKMADIENIAIS NUO 9 iki 4 rak

NEW ERA SHAMPOO 
IšRADfiJAS

Ieškau pusbrolio Vinco Daneliausko 
(švilpos), kilęs iš Suvalkijos, Sin
tautų parap.. Griepčių (arba kitaip 
Sintautų) kaimo. Girdėjau, kad gy
vena New Toronto, Ont., Kanadoje. 
Jis pats ar jį žinantieji atsiliepkite 
adresu:

J. F. Bacevich 
14146 Deering Ave.
Livonia, Midi. • $ ą vt

KUR ATOSTOGAUTI?

Viktoras Malaškevičius, gyvenąs Lie
tuvoje, ieško savo įbrolio Jono Ma- 
laškevičiaus, gimusio Lelionių km., 
Alovės valsčiuje, Alytaus apsk. Iš
vyko iš Lietuvos prieš 50 metų. Jis 
pats ar jį žinantieji rašykite:

Vikt. Malaškevičius (30
Domantonių kaimas 
Alytaus rajonas 
Lietuvos T. S. R.

Paieškau Krisiaus TREUNAVER 
(Treinavič), kuris yra gyvenęs 
1938-39 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St., paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jį atsišaukti, arba 
kas apie jį žino man pranešti.

Joe TYainor 
235 So. Hope St.
Los Angeles 12, Caiif. (30)

1 OtL/? Tbnm nlraaužraž 1^*70 B---------
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA
546 E. Broadvvay 

So. Boaton 27, Mėsa.
WXXXXX«OOOOOCXXXX5O0O0OOę»

Naujai atremontuota lietuviu vasarvietė LAKE HOTEL 
7th Ave ir Park Ave. kampas. Asbury Park. Nev Jersey, kviečia 
atvykti ATOSTOGŲ PRIE ATLANTO!

Vasarvietė gražiausioje pajūrio vietoje, vienas ir pusė bloko 
nuo jūros ir MONTE CARLO POOL. Svečių patogumui veikia 
lietuviška valgykla — restoranas.

Mūsų baras Anckor Room žinomas savo puikia attnosfera. 
šokiams groja džiazo orkestras. Maudytis jūroje bilietai vasar
vietės svečiams duodami veltui. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Ave & Park Ave. corner 
ASBūRY PARK, NEW JERSEY _____

: Telefonai: PRospect 4-7788; PR 6-9671; PR 6-9619

SS • * *£
Geriausia Lietuviška Vasarviete

NAUJOJE ANGLIJOJE
TRAKAI,

Thompson. Cor.n. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 
ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Paknvs, Box 16, Thompson, Conn.
Telefonas: Putnam, Walnut .1-2836.

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS*
uetavių vasarvietes savininkai bl.SIAl ir V KITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod 
ir apsistoti )ų puošnioje viloje, kuri šią vasarą tarės naują 
**MK8KOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvo* jaukumą ir sudaro ge
riausia* sąlygas poilsiui.

* GRAŽŪS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS PATARNAVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO (RENGIMAI
* TENISO - GOLFFFO AIKŠTĖS
* ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATI.ANTO

VANDENYS ?
? '. ■ / * ARTI TEATRAI IR K. VAKARINES PRAMOGOS {
NrtijStd. praridėa BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai lankia svečių, 
kreiptis adresu:

MRS. MARIA LŪŠYS, c/o “MEŠKA”
Monument Beach, Beach St., Cape Cod, Massachusetts

Telefonas: Kuzzards Bay, Plaza 9-3251

i 1
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ/ 
AMERIKOJE

Jungta Hetuvtaa bendram lietuviškam darnai, auklėja 
tantinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir ranto ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBSS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 deUmfial 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimai- Pa 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudoa samų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas ateL
čiaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda tfaoda patalpos ild $325 I mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienoa fld 
gilios asaatvta.

Daugiau imlų apie SLA darbas ir apdraudas galite gau
ti SLA koopoooe, kurioe yra rtaose žymesnėse lietuvių ko» 
lonijooe Ir SLA Centre. Ratykito tokiu adresu:

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

46 metai aprupname Worresterį ir apylinkę vaistais

- *41

ssr W9«t
DIL M. X VINIKAS 
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KĖS ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tairatoms reflda—

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

"Kąleivlo” spaustuvė padarys tamstoms viski 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis Nuo adresu:

27, Maaa.
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Puslapis Aštuntas KELEIVIS, 80. BOSTON No. 29, Liepos 22,1959

Lankėsi J. Stevensona* 
ii Floridos

Minlcų
radijo piknikas

Seniausia lietuvių radijo

Paulyrta Stoškutė Bostono 
Universiteto profesorė •Vieni streikuoja, kiti be 

streiko susitaria

Buvusi Metropolitan ope
ros solistė Paulina Stoškutė Sustreikavo plieno 
nuo rugsėjo 1 d. paskirta monės darbininkai. N 
Bostono Universiteto dai-glijoje streikas tie; 
navimo profesore. Jpalies apie 4000 darbiniu

P. Stoškutė yra gimusi kų, daugiausiai Worcestery 
AYorcestery, dainavimo mo- ir jo apylinkėj.

Daugiau ne 2000 N. An-

pra-
An

šiomis dienomis buvo at
vykęs iš Floridos Jonas Ste- 
vensonas savo giminių ir 
draugų aplankyti. Kelias 
dienas jis praleido pas savo 
sūnų, kuris turi Randolphe 
įsitaisęs vistų ūkj, ir vienų mį ir įvairi programa, ku- 
dieną svečiavosi pas savojoj dalyvaus* 
senus draugus Michelsonus. | Onos Ivaški(,nės vado. 
Malonu jiems buo su juo

Edward J. Vaskas ir Milan 
Stettin.

Šen. John E. Povvers; de
mokratų kandidatas j Bo-

kirfrias LIETUVIS

programa Naujoj Anglijoj stono miesto majorus, žada
rengia savo 25 metų sukak* 
tuvių minėjimų rugpiūčio

dalyvauti piknike. 
Atsilankiusiems bus daji-

(August) 2 d. Romuvos jamos vertingos įžangos do- 
parke, Brocktone.

Bus, kaip kas metų, įdo-
vanos.

Bušai į piknikų organi
zuojami iš Norwoodo, Lyn- 
no, Cambridge, So. Bosto
no. Busus iš Nonvood tvar-

?• r An‘ Xįkalbėti Nors fe dabar vauj?m?. kV> Stanley Kalis <*>'• NO
įesiogimai = pa.įkalbėti. Nora jis dabar brolis ir sesutė Vitaly ir i;s 7^465) įč w Lvnno__
darbinin- .gyvena tolokai nuo lietuvių, T:lldmila i,m.

Resi Bostone, New Yorke 
ir Europoje. Įgimtas talen-

10 lietuviu t • *i n / • i-o^oo 7, is w. t/yiiiio—tačiau gyvai domisi lietuvį į?udm,la Btskrotyny; juo- Mike (teL LY 5.2677) 
1-7V uomiM ueiuvių kingas magikas Gordira; ;r js Cambridee A Dubau-

politika, spauda, kintančia bus renkama “Miss Silver gj^ ztej EL 4-1658) Bu-
'• — Safmo&SngaVS'..puante of Seb nT Ueta-

glijos metalo pramonės dar- jiokdaįs‘Ręsto thTE K1“bU 1 VaL dien*

su savo manekenu “Henry
tas ir geras pasiruošimas jųibiiinkų streikavo 10 dienų 1.r. kitais
įgalino pasiekti net Metro-.j,. laimėjo. Sutarti pasirašė reisKiniais- — ..........................
poktan operos scenų Kaip trims metams, kiekvienais Jonas yra baigęs žemės Gabbv.” Vaikučiai taipgi.“ J 
solistė ji yra dainavusi ir su metais pridedama 12 centų ūkio akademijų ir turėjo turės progų arkliukais jodi- 5^’ .
Amerikos garaiais rimfoni-prje<jo valandai. įsitaisęs pavyzdingų vištų nėti (ponny ridės).

ūkį Randolphe, kurio pažiū- Šmito orkestras gros nuo 
S3.70 ir rėti dažnai atvykdavo auk- 6 iki 10 vai. vak. Bus šokių' ,

štųjų mokyklų agronomai J varžytinės su dovanomis,
Čia gyvendamas Stevenso- kurias skyrė p. Emily Rup- 1 Umcagų 
nas buvo suorganizavęs ir
Massachusetts lietuvių ūki
ninkų sąjungų, kuri buvo

niais orkestrais (Bostono, 
Cincinnati, Mineapolis ir 
kt.). Daug kartų ji yra dai
navusi ir vien tik lietuvių 
koncertuose.

Iki šiol valandinis atlygi
nimas buvo tarp 
$3.90.

Be streiko dviem metam
Paskutiniuoju metu P.'sutartį pasirašė dažytojai. 

Stoškutė profesoriavo Indi-!Jie gavo 12 su puse centų
anos universitete.

I. Vasyliūną* atsikelia 
į Cambridge

Smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas iš Lawrence at-

Į priedo valandai. Dabar jų 
j uždarbis valandai s i e ks 
' $3.22 ir pusė cento.
j Be to darbdaviai 
jį unijos fondą 2
! daugiau.

mokės. 1

Įžanga į šį linksmų pik

liūtė-McCormack.
Gražuolės rinkėjai-teisė-

jai šiemet sutiko būti: Mis.
Lietuvių Enciklopedijote 

redakcijos bendradarbis A.
inkorporuota ir turėjo apie Emily Rupliūtė - McCorm- Mažiulis praeitą penktadie- 
50 narių. Jos tikslas buvoack, p. Kathryn Namaksie-jnį išvyko į Chicagą medžia- 
ruošti ūkininkams paskai- nė, valstijos policijos ser-'gos savo darbams paieškoti, 
tas ir kviesti valstybės eks- žantas Kazimieras Valion iš Ten žada pabūti ištisą sa-

Mes kerpame moteris ir 
senas ir jaunas, pagal visas naujau- 
sias madas: W:ndblown, Full Shin- 
gle, Semi-Shingle, Boyish Bobb ir kt. 
Kerpame vyrus ir vaikus.

CHARLES RASENS
6*4 E. Fiftk SL (coraer M St.) 
So. Baatea. (31

PARDUODAMI NAMAI 
So. Bostone: 70 Bolton St., 244 Fifth 
SU 277 Silver St., ir 521. 523 ir 523A 
Second St.

Kreiptis j savininką po 6 vai. vak. 
295 Silver St. pirmame aukšte

Peter Maksvytis
CARPENTER dc BUILDEI

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje :i 
pijazas, langus, duris, grindis,' 
laiptus, dedame aliuminijaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka 
binetus ir kitokius vidaus įren-i 
gimus. Naujiems pastatams turi-] 
me įvairių standartinių projekt 
Uartoas garantuotas.
dėl jkaiaaviam.
925 E. 4th SL, So. Bostone^ 

TeL AN 8-3630

Siuvėjas Valytojas]
Vyriškų ir Moteriškų Rak 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijami juau 

belaukiant 
Prieinamos kainos 
LEON CLEANSER 

483 Broadway, So. Boston

namua, ūkius,
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALIOM 

••7 E. BB0ADWAT
80. BOSTONE 

Saukit nuo S) Ūu 7 ». vak.
Tet: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699 
^xnrnxrnrnasmmnnnS3

KADIO FKOGKAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. 1‘erduodamcs lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

DR. D. PILKA
Jei Jums Reikia
įsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės i
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALT1C REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadway, So. Boston 
TeL AN - 8 - 6030

Oftuo I iki 4 
7 iki •

Valandos:
ircentais pertus, kad aiškintų moder

nios ūkininkystės dalykus.
Be to, sąjunga ruošdavo 

ir grynai lietuviškus vaka
rėlius bei piknikus, kuriuo
se ūkininkų šeimos smagiai 
praleisdavo laikų. Sąjunga 
tebėra gyva ir dabar, tačiau

Be streiko 15-ai mėnesių 
sutartį pasirašė N. Anglijos 

lietuvių parapijos vargoni-{Telefono ir Telegrafo ben- 
ninko pareigas. Jo vietą .drovė, turinti apie 34,000 
Lau rence užims Karkus, j darbininkų. A 11 y ginimai 
iki šiol buvęs So. Bostono pakelti nuo SI iki So savai- 
lietuvių parapijos vatgoni- tei, ištarnavę 30 metų, gaus {išvykus Števensonui į Flori- 
ninku. atostogų 4 savaites. dą jau neberodo veiklumo.

sikelia į Cambridge, kur eis

METINIS! TRADICINIS!

PIKNIKAS
RENGIA

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 21 -ma KUOPA

SEKMADIENI, LIEPOS -JULY 26,1959

ROMUVOS PARKE
CLAREMONT AVĖ., BROCKTON, MASS.

GROS GERAS ORKESTRAS, VEIKS BUFETAS, BUS GERŲ UŽKANDŽIŲ
Ii South Bostono butai išeit nuo Lie tuvių Piliečių Draugi jot klubo, kampa* E 

ir Broadway gatvių, 1 vai. po pietų.

Kelionė į abi puti, įskaitant įžangų, tik $1.50.

Bus duodamo* 5 įžangos dovanos: $10., $5., $5., pinigais, “Keleivio” 
‘Darbo” prenumeratos metams. Gal Tam štai pasisekt laimėti, kas žino?

ir

Kviečiame visus šiame piknike dalyvauti ir smagiai su mumis pabendrauti. 
Lietuvių Darbininkų Draugija yra kultūrinė organizacija, kuri pelnų nesivaiko, o 
iš savo parengimų sukeltas lėšas skiria įvairiems visuomeniniams reikalams. Ji 
leidžia žurnalą “Darbas”, visada skiria dosnią auką Lietuvos laisvinimui, šalpai 
ir kitiems bendriesiems mūsų reikalams. Paremti tokią organizaciją yra kiekvie
no susipratusio lietuvio ir ypač darbininko pareiga. O dar geriau yra prie jos dė
tis ir joje veikti. Kviečiame širdingai visus į bendrą darbą. O dabar pasimatykim 
mūsų piknike sekmadienį Liepos (July) 2G d. Romuvos Parke, Brocktone.

RENGĖJAI

yyi:yy
I
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GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOl RTH ST, SO. BOSTON 27, Mass. TELEFONAS: AN 8-5040 

(VIENAS BLOKAS M O BROADM AY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atnešins mums siuntinius j Lietuvą ir į kitus Sovietų valdomus kraštus. 
Muitas ir kitos išlaidos sumokamos ,»as mus, todėl siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrauMi, pristatynr. garantuotas, nes jie siun-ėiami su Inturisto licenzijomis. Siuntiniai išeina į 
Lietuvą ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto, davėją jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 
Gyvenantieji toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 
ezpress), įdėjus daiktiį sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. M<w, patikrinę daiktus, tuoj 
pranešame, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė į Bostoną.
Mo turime didelį puirinkiiaą {VAIRIU MEDŽIAG V KWlll .MA.MS, SUKNELBMS ir KITOKIŲ 
MEI.'MAGV. o taip pat odą batams labai žemomis kainomis.
/STAIGA ATIDARĄ: Kasdien nuo 9 ryto ik i G vak.. šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 

VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
*"> Bostono Skyriaus Vedėjas MEČAS KAVALIAUSKAS

Worcesterio, ž u r n alistas vaitę.

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naujų, automatiškų 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 gairinu aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainų, tiktai

Visiškas
Įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

PAŠAUK DABAR GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų 

ccptus ir turime visus gatavus vaistus. ..... .
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui J Lietuvą ir ki- 

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

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

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

Nuo 9 rvto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius^ Ir

V. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

Parduodu pirmos rūšies odą, au-J 
lėlius, gatavus batus tinkamu 
duntimui, padus, vitpadžius siun-) 
tiniams nupiginta kaina.

J Atlieka visas batsiuvio 
« greit, sąžiningai ir duodu patari-Į 
* mus apie odas. Adresas:

173 Eighth St, So. Boste 
; nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky-l

ras tregisdieaias ir
Telefonas: AN 8-0056

amssi
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)

Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pa 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.!

Tdefeaas CO 5-583*
12 ML Veraeaų Dorahester, Mat

tstststgrrril

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
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. Raštą į lietuvių kalb^

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namua iš buko 
ir vidaus; apkalame Šinge- 
liais; sutaisome pijazua ir 
dengtam bei taisom stogus.

kreiptis:

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AV S-4S8S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandoc: 2-4 ir M 
Nedeliomu ir Sventedieaiais:

pagal susitanmą

AUK Rnndąą ąp’ wuu»» ■■■ » ■ » ■ ■
Arti UpUme * Coram 

DOkCHESTEK, MASS.

I

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDSIUH)

Ltetuvia Gydytojas ir CMrsrgas \ 
Vartoja vėliausios koastrukciyoe

X-RA¥ Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2^4, šuo 7-S 
634 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MA8S.

TeLAN 8 2805 į

Dr.J.L. Pasakarnis 
Dr. Ametia E. RodA

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 lyto iki 6 vakaro. 
Saredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY’ 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE * INSLRANCM

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
■te. 27 OM4OLE STKKBT 

W«at Razbery, Maaa.
TeL FA 3-5515

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS—

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. T«L AN 8-6764
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 nurodyta adresu, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gayėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
’ Visi siuntėjai įsitikinu, kad mūsa įstaiga greičiausia, | 

nauja ir persiunčia siuntinius, SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su I n turtėto įgaliojimais.

•Mastiniai priimami kasdien nao 9 Hri 5 vaL valu aetvirtadieaiala
• ryte iki 7 vaL vak. ir šeštadieniab nse 8 ryt* iki 2 vaL pa pietą.

14 Gartbnd Street

T«L: JA4-4576

IMMWMMMUUUwO«MMMr

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visab

Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rapeetingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
S79 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
T«L Ah 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

BR0NI5 K0NTRIM 
•r «fc*

A. J. Atokus

Telefonas AN&4148

X7,

TuL AN 8-1741 Ir AN 8-2483

Fopieros Sienoms 
Sukina *

Reikmenys Na 
Reikmenys Plutnberii 
Visokie Griežtos Daiktai


