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Rusai Niekina Amerikos 
Parodą Maskvoje

Tūkstančiai Žmonių Maskvoje Veržiasi Pamatyti Ame
rikos Parodų; Rusų Vadai Susirūpinu, Kad Paro

da Nepakiltų Rusams “Nesveikų” Minčių Apie 
Jų Vadų Pažadų Didelį Tuitumų.

Maskvoje Sokolniki par-'
ke atsidarė tarptautinė pa
roda, kurioje ir amerikiečiai 
neblogai pasirodė. Ameri
kos paroda stengiasi paro
dyti kiekvienos dienos ame
rikiečių gyvenimą—jų gy
venamą namą, krautuves, 
prekių pavyzdžius ir daug 
vaizdų iš Amerikos žmonių 
gyvenimo.

Į parodą rusai noriai ei
na ir pirmomis dienomis 
parodos rūmai yra užkimšti. 
Bolševikų vadai jaučia, kad 
toki paroda gali jiems ne
mažai pakenkti, nes rusai 
gali pradėti lyginti savo 
pažadų rojų su amerikoniš
ku kasdieniniu gyvenimu, 
todėl jie stengiasi Amerikos

ciininlzinti otų

ti ją, kaip buržuazijos pro
pagandą.

Parodos atidarymo dieną 
ją aplankė Chruščiovas ir 
pradėjo ai Amerikos vice
prezidentu Nixonu ginčus 
apie komunizmo gerumą ir 
kapitalizmo blogumus. Ru
sų diktatorius gičijosi, kaip, 
anot New York Times, gin
čydavosi jūrininkai kokioj 
nors uosto karčiamoj prieš 
keliasdešimt metų . . .

Chruščiovas pakartotinai

Plieno Streiką Visi 
Pradeda Jau Jausti
Plieno streikas dar neil

gai tęsiasi, bet jo įtaka jau 
plačiai jaučiama ir kasdie
ną ta įtaka vis daugiau jau
čiama. Daug t ū kstančių 
darbininkų už plieno pra
monės ribų nedirba ir neži
no, kada vėl pradės dirbti. 
Kai kurios dirbtuvės jau 
pradeda jausti ir plieno 
trūkumą. Tokių dirbtuvių 
dar nėra daug, bet jų jau 
yra. Net ir vyriausybėje ky
la susirūpinimas, kad plieno 
streikas nepakenktų visam 
krašto ūkiui. Derybos tarp 
uijos ir dabdavių šią savaitę
Kurs otnnininfnc Kof Ko W- azvao nzvv kfv*
riausybės įsikišimo streiko 
galo netenka greit laukti.

Nasseris Barškina 
Savais Ginklais

ATOMŲ VAROMAS PREKINIS LAIVAS

Pirmasis atomų jėga varomas prekybinis laivas “Sa- 
vannah” nuleistas į vandenį Camden, N. J. Jis pastaty
tas 3 mylių atstume nuo tos vietos, kur 1787 m. buvo 
nuleistas pirmasis Amerikos garu varomas laivas. Sa-

žmona.
i,Rimsio

Chrušciov Išgarsino
Pavergtąją Savaitę
f
Sovietų Rusijos diktato

rius Nikita Chrušciov labai 
užsirūstino, kodėl Amerika 
paskelbė Pavergtųjų Tautų 
Savaitę ir už tą jis išmetinė
jo viceprezidentui R. Nixo- 
nui Maskvoje. Chruščiovo 
protestai atkreipė ir pačių 
amerikiečių dėmesį į tą “sa
vaitę”, nes pirma į ją mažai 
kas kreipė dėmesį. Visokių 
‘savaičių” ir “dienų” čia yra 
davynios galybės ir jos ma
žai ką apeina. Taip būtų bu
vę ir su “Pavergtųjų Tau
tų Savaite”, bet Chruščovas 
pasistengė, kad ta “savaitė” 
nebūtų užmiršta.

Chruščiovas dar būdamas 
Lenkijoje jau protestavo 
dėl tos savaitės paskelbimo, 
o Maskvoje jis viceprezi
dentui akis badė su ‘paverg
tųjų” savaite- Pagal Nikitą, 
bolševikai nieko negali pa
vergti, nes pas juos nėra 
kapitalizmo. Jeigu rusų bol
ševikai ką užkariauja ir 
primeta kaimynams savo 
režimą ir išnaudojimą, jie 
tokį reikalą vadina “išiai 
svinimu.”

r

Ženevoje Susitarti Negali 
Skirstytis Nenori

Ministeriai Jau Kelia Kartus Rengėsi Važiuoti
Vis Lūkurioja ir Tikisi, Kad Gromyko Pasidarys Su

kalbamesnis; Tarp Vakarų Ministerių Vienybes 
Vis Dar Nėra; Rusai Tuo Naudojasi.

Atstovų Rūmą Siuto Prancūzai Alžyre

Demokratai Sutarė 
Daryti Paliaubas

Demokratų partijos naci
onalinio komiteto pirminin
kas Paul Butler turėjo pa
sitarimą su demokratų kon
greso vadais šen. L. John- 
sonu ir su atstovų rūmų pir
mininku Sam Raybrn.

Po pasitarimų buvo sutar
ta vengti viešų ginčų ir savi
tarpinių priekaištų, kurie 
gali pasunkinti partijai lai
mėti ateinančių metų rinki
mus.

Ginčas partijoje ėjo dėl 
demokratų partijos takti
kos kongrese- P. Butler ir 
daugelis kitų partijos dar-
luvninlll 119 1/A71OT*OCA 1*1 Kll 11* UCi nvugi a m

Tet kongrese mano, kad 
partija kongrese turi būti 
kovingesnė ir leisti įstaty-

Ženevos keturių didžiųjų 
ministerių konferencija ne
gali nei prieiti prie susitari
mo, nei išsiskirstyti namo.

Jau iš kelių kartų Ame
rikos valstybės sekretorius 
kalbėjo apie savo atostogas, 
primindamas savo kolegom, 
kad jau laikas ruoštis na
mo. Priminimas betgi nie
ko negelbėjo, derybas vis- 
vien nejuda iš vietos ir Va
karų ministeriai negali iš
gauti iš Gromyko jokių aiš
kių pažadų dėl Vakarų 
valstybių teisių gerbimo 
Berlyno mieste.

Derybas apsunkina ir tas 
faktas, kad tarp Vakarų 
ministerių nėra aiškaus su
sitarimo, ko jie nori ir po 
kiek antausių iš 
jie nutrauks pasitarimus-

Ypač Anglija vėl pasiro
do norinti eiti savu keliu.

Grumynu

Egipto diktatorius minė
jo trijų metų sukaktį nuo 
Sueco kanalo nusavinimo ir 
ta proga pasakė labai ka
ringą kalbą. Nasseris pabrė
žė, kad jis nebijo žydų ir jei 
kaip, tai “šį kartą Izraelis 
,bus sunaikintas.”. Nasseris

Darbo Įstatymą
Atstovų rūmai pereitą sa

vaitę gavo iš savo darbo -
komisijos darbo 
'projektą, kurį dabar svars- 
jtys atstovų rūmų visuma. 

Panašų įstatymą senatas

gyrėsi, kad jis turi prašina-i, ^n0 Izraelio valstybę 
tnesnių kariškų raketoj ir vis prie «jlnperi8lizino ir
žadėjo, kad po septynių me
tų rusai ne tik pavys, bet ir 
pralenks Ameriką . . .

Po Chruščiovo “debatų” 
su Nixonu rusų spauda vis 
labiau užsipuldinėja Ame
rikos parodą, kaip neteisin
gai vaizduojančią Amerikos 
gyvenimą. Matomai, rusai 
skaito saugiau išpeikti rusų 
žiūrovams Amerikos paro
dą, kad ji nebedarytų tokio 
įspūdžio žiūrovams.

Vienoj Triukšmauja 
Komun. Jaunimas

Vienos mieste, Austrijos 
sostinėje šią savaitę susirin
ko apie 17,000 jaunimo iš 
įvairių komunistinių ir lai
svojo pasaulio kraštų- Kai 
komjaunimas suruošė sta- 
dijone savo iškilmingą pasi
rodymą, du trečdaliai stadi
ono buvo užpildyti (ten tel
pa apie 100,000 žmonių).

Daugiausiai dalyvių yra 
iš komunistų valdomų kraš
tų, bet ir iš Amerikos atva
žiavo apie 400 įvairaus am- 
žio “jaunuolių”.

Komunistai savo sąskry
dį rengė du metus; Vienos 
gyventojų milžiniška dau
guma yra priešingi tam bol
ševikų kermošiui. Virš mie
sto skraido lėktuvai ir rašo 
danguje įspėjimus “atsimin
kite Vengrija”, arba “atsi
minkite Tibetą” ir panašius 
priminimus.

Vienos policija daboja, 
kad tarp vietinių ir svečių 
nekiltų muštynės. • .

vystės kriminalo”.
Nasserio smarkavimų se

niai kas bebuvo girdėjęs, 
todėl jo žodžiai daug kam 
priminė, kad Viduriniuose 
Rytpose yra dar ir nasseri- 
nis skaudulys visai neužgi- 
jęs •..• I ———M 1 » — — — ■ .

ĮSPĖJA prancūzus

Prancūzijos m i nisterių 
pirmininkas Debrė įspėjo 
visus de Gaulle šalininkus, 
kad dabartinis bandymas 
atstatyti prancūzų finansus 
turi pasisekti. Jei ne, tai de 
Gaulle vietą užims fašistai 
arba komunistai-

ADM. W. LEAHY

AoMiroias WiHiam l^any 
84 Meta amžiaus, mirė Be- 
theada ttftoninėj. Paskuti- 
niajaute pasaulio kare jis 
ėjo svarbias pareigas prie 
prezidentą Roosevelto ir

Daro Ofensyvą

Prancūzų kariuomenė Al- 
. žyre pereitos savaitės gale
įstatymo pra(jėjo puolimą prieš ara-

Nixwas Lankysis neatsiavelgdaina, kad Anglijos vyriausybė žūt būt
J Ulonas UenKlJOje prezidentas juos gali vetuo- skaito reikalinga dasikalbė- 

ti. Partijos vadovai kongre-
Amerikos viceprezidentas 

R. Nixon grįždamas iš Ma
skvos sustos keturias dienas skaitė 
Lenkijoje. Tą jis darys to-

bų sukilėlių jėgas Kabilijos. dėl, kad nj^į jam neleido 
kalnuose. Prancūzai tikisi, lankyti rytinio Sibiro mies-
®ulaužyti maištininkų pasi- itų kaip jis buvo planavęs, yra priėmęs, tet sunkiai nrieina- —a

se manė, kad reikia parody
ti praktišką darbą ir todėl 

reikalinga ieškoti 
kompromiso su vyriausybe
įstatymų leidime.

Prezidentas dabar veta
vo kongreso priimtą įstaty-

atsto™ rūmai dė tokio fa. 'Priešin™« sunkiai. Prieinu- R. Nixon manė per Sibiru mą statybai remti. Tas pre-
laivre/ nZo^Uin n.i Xnai muose kalnuos€- 18 kur su" grįžti į Alaską, bet rusams zidento “veto” ir suartino 
tatymo negalėjo nei pernai įvmimn i, L, ;-i ._li_________i, __>._______ i.mo negaiejo nei pernai jki,ėliai puldinėja lygumų 
•IIC1 Ci<lt)<ll SUSI veliXI. KomiSl- 
jos dabar siūlomas įstaty
mą irgi jau susilaukė daug 
kritikos-

Jei atstovų rūmai įstaty
mą ir priimtų, jį tektų de
rinti su senato priimtuoju 
įstatymu ir sunku pasakyti, 
kokiame pavidale tas įsta
tymas būtų galutinai priim
tas. Kaip dabar įstatymas 
yra, jis nepatinka nei uni
joms, nei darbdaviams; 
unijoms jis atrodo perdaug 
griežtas, o darbdaviams at
rodo perdaug švelnus. Gal 
todėl įstatymas ir bus pri
imtas, kad ji visi peikia?

Rusai Cenzūravo
Amerikos Knygas

Amerikos parodoje Ma
skvoje, šalia daugybės kitų 
dalykų, yra parodyta ir 
maža amerikietiška biblio
teka (knygynas). Bet kada 
amerikiečiai savo knygas 
išstatė, atvažiavo keli rusai 
cenzoriai ir visas jiems ne
patinkamas knygas išmetė 
iš knygyno lauk. Virš šim
to knygų buvo išmesta lauk, 
o jų tar)>e net ir tokios visai 
nekaltos, kaip World Alma- 
nac, paprasta informacijos 
knyga.

Toks knaisiojimasis po 
parodos knygyną rodo, kad 
bolševikai dar nėra daaugę 
iki kultūrinių mainų, apie 
kuriuos jie kalba be pra
džios ir galo.

Sukilėliai iš savo pusės

kažkodėl jo lankymasis ry-'demokratus, kurie sutarė 
tiniame Sibire nepatiko ir rodyti daugiau vienybės ir 
svečias turėjo kitu keliu va- aiškiau bei vieningiau kovo-

ruošia diplomatinę ofensy- žiuoti namo- Jo apsilanky-j ti prieš administracijos poli 
vą prieš prancūzus Jungti-l-mas Lenkijoje primins len-, ti ką. 
nių Tautų organizacijoj, kur kų tautai, kad Amerika ne- į
Alžyro klausimas” ruošia

masi svarstyti J. T. seime. 
Sukilėlių rėmėjai — arabų 
valstybės su pagalba dau
gelio Azijos ir Afrikos tau
tų tikisi gauti J- T. seimo 
dviejų trečdalių pritarimą ir 
tuo būdu paveikti prancū
zus, kad jie ieškotų taikos 
su Alžyro maištininkais.

JIS NORI SKRISTI

97 Metę amžiaus Parkin- 
mn Bi Los Angeles, Calif„ 
•bfHIV 1 imnKuaa
kurią jis p«liko prieš 77 
metus. Su juo kartu skris 
ju sesuo, 92 metę amžiaus.

užmiršta senos draugystės į KUBOS CASTRO JAU 
tarp tų dviejų tautų ir nors! GRIŽO I VALDŽIĄ 
dabar lenkai turi eiti skir-
tingu keliu, jų padėtį ir var
gą Amerika pilnai supran
ta ir užjaučia.

Kai Nixonas rengėsi va
žiuoti į Rusiją, buvo sako
ma, kad jis Rusijoj galės 
lankyti visus Rusijos mies
tus, kokius tik norės. Bet 
pasirodo, jog Maskvos dik
tatoriai nustatė svečiui ke
lią, kokį jie norėjo ...

Amerikos Kariai 
Pasiliks Berlyne

Pereitos savaitės gale 4 
didieji ministeriai Ženevoje 
neposėdžiavo, todėl Ameri
kos valstybės sekretorius C. 
Herter turėjo progos nuvyk
ti į Berlyno miesto vakarinę 
dalį ir ten dalyvavo atida
ryme „John Foster Dulles 
gatvės.” Berlyno miestas 
vieną gatvę pavadino miru
sio Amerikos valstybės se
kretoriaus vardu .

Ta proga Ch. Herter sa
kė berlyniečiams, kad Ame
rika nesutiks savo kariuo
menės ištraukti iš Berlyno 
miesto, kaip to reikalauja 
Maskva. Laisvės be jėgos 
negalima ginti, todėl Vaka
rų kariuomenė liks laisvės 
sargyboje Berlyne.

Kubos vyriausybė, po prezi
dento pašalinimo, jau per
sitvarkė. FideI Castro baigė 
savo “atsistatydinimo” ko
mediją ir grįžo prie val
džios vairo-

Savo grįžimą prie val
džios C.astro suderino su 
liepos 26 švente, kada keli 
šimtai tūkstančių Kubos 
valstiečių suplaukė į sosti
nę Havaną ir demonstravo 
už Castro vykdomą žemės 
reformą ir už pati Castro.

ti iki vyriausybių galvų pa
simatymo, kas anglų vy
riausybei svarbu yra vidaus 
politikos sumetimais, besi
ruošiant prie visuotinų rin
kimų krašte.

Dėl Vakarų nevieningu
mo ir Sovietų Gromykai 
lengviau yra manevruoti ir 
tęsti bergždžius pasitari
mus, kurie prie jokio dau
giau ar mažiau protingo 
susitarimo nebegali prives
ti. Atrodo, kad Ženevos 
konferencijos dienos pri
klauso nuo Vakarų ministe
rių susitarimo baigti jas ir 
pasakyti, kad su rusais ne
pavyko susikalbėti.

ATRADO HITLERIO 
PASLĖPTĄ “TURTĄ”

JIS IEŠKOS FAKTŲ

Prezidentas I). Eisenhower 
pavedė darbo sekretoriai 
James Mitchell išaiškinti 
plieno streiko priežastis ir 
jam pranešti, kad jis tcalė- 
ty spręsti, ar jaM į tą <ia- 
čą luitu ir kada.

Karui einan prie galo vo
kiečiai sumetė į vieną eže
rą Austrijoj daug falšyvų 
angliškų pinigų. Vokiečiai 
norėjo iškirsti anglams ne
mažą kiaulystę. Jie atspaus
dino galybę angliškų pini
gų po 5 svarus ir ruošėsi 
tuos pinigus išmėtyti virš 
Anglijos ir kitur- Pinigai 
gerai padirbti ir juos nelen
gva atskirti nuo tikrų pini
gų. Savo planų naciai nebe
suspėjo įvykinti, jiems teko 
galvoti, kaip savo kailį iš
gelbėjus. Padirbtus anglų 
pinigus naciai sumetė į eže
rą prie Gratz miesto Au
strijoj. Pereitą savaitę iš to 
ežero jau ištraukta 50,000 
anglų notų po 5 svarus. Bet 
tai dar ne visas nacių turtas 
tame ežere.

JAPONAI IR BRAZILIJA

Japonų ministerių pirmi
ninkas Kiši atvyko Brazili
jon stiprinti prekybiių ryšių 
Itarp tų dviejų šalių. 400,000 
.japonų atsikėlė Brazilijon.
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Pirmoji ekskursija
Į Lietuvą iš Amerikos išvyko pirmoji Amerikos lie*, 

tuvių ekskursija, viso 22 žmonės. 14 metų po karo pir
moji lietuvių grupė gauna progos aplankyti savo gimtąjį 
ar savo tėvų gimtąjį kraštą. Per 14 metų ten niekas, iš
skyrus vieną Maskvos agentą Antaną Bimbą, nebuvo 
įleistas. Antanas Bimba Lietuvoje lankėsi 1946 metais ir 
grįžęs jis sakė, kad “metus kitus” į Lietuvą niekas nega
lės vykti- Bimbos “metai kiti” tęsėsi virš 13 metų ir tik 
dabar pirmoji, gerai atrinkta ir atsijuota lietuvių grupė 
gavo progos keliauti į Letuvą.

Lietuvos valdovai Maskvoje ilgai delsė, kol nutarė 
padaryti bandymą ir įsileisti pirmąją Amerikos lietuvių 
parinktą grupę į Lietuvą. Per 14 metų slėpė Lietuvą nuo 
Amerikos lietuvių, dargi lietuvių bolševikų akių, o da
bar uždangą pakėlė parinktiesiems ir, jeigu neatsitiks 
nieko nemalonaus bolševikiškiems Lietuvos valdovams, 
tai gal vėliau ir daugiau rinktinių grupių galės aplankyti 
senąją tėvynę. Iki laisvo keliavimo į Lietuvą, kaip ameri- 
kiečilai keliauja į Maskvą ir kitas Sovietijos vietas, dar 
atrodo toli

Kada Lietuva buvo aklai uždara nuo Amerikos lie
tuvių, Amerikos lietuviai komunistai turėjo pareigą aiš
kinti amerikiečiams lietuviams, kad Lietuva yra uždara 
tik dėl “šaltojo karo.” Taip, per akis meluodami, bolše
vikai aiškino Lietuvos aklą uždarymą net ir tada, kada 
būriai amerikiečių turistų jau zujo po Maskvą ir kitus 
Sovietų miestus. Dabar, kada amerikiečių jau tūkstančiai 
vyksta į Sovietų Rusiją, tas “šaltojo karo” niekšiškas 
melas reikėjo padėti į šalį ir, štai, pirmoji atrinkta ir 
issijuota lietuvių grupė išvyko į Lietuvą-

Pirmosios lietuviškos ekskursijos dalyviai yra at
rinkti ir apuostyti, jų tarpe nėra nė vieno, kurio bešališku
mu galima būtų pasitikėti. Tas nereiškia, kad visi grįžę 
meluos, kaip papirkti. Visai ne. Kartais užtenka ne viską 
pasakyti, ką matei, arba ne viską matyti, ką galėjai ma
tyti, arba leisti save maloniai pavedžioti ir painformuoti 
išmiklintiems vadovams, ir, grįžęs, droši melus iš peties, 
bet nesijausi, kad meluoji,—misiją atliksi ir sąžinę dau
giau ar mažiau tarėsi pakenčiamai gryną . . - Tokių są
moningų ar mažiau sąmoningų melų iš pirmosios eks-

ATSARGO6 KARIAI MI BIZNIS

Daug aukšty atsargos karininkų eina j biznį ir savo pa
žintis Krašto Apsaugos ministerijoj išnaudoja jų at
stovaujamų įstaigų reikalams. Kongresas tuo susidomė
jo ir daro apklausinėjimus, čia matome buvusį jungti
nių štabų viršininkų gen. Bradley (dešinėj), kuris duo

da savo parodymus. Kairėj kongresą*. Hebert ir Hess.

Ko nori socialistai
V. RIMANTAS

Socialistinių partijų at-ir iš jų betkurių rusinimo 
stovai iš Lietuvos, Latvi jos,'priemonių pašalinimo. 
Estijos, Čekoslovakijos, 2. Unijos, partijos sieks 
Vengrijos, Rumunijos, Bul- besąlyginio ir visiško demo- 
garijos ir Ukrainos šių metų kratijos savo kraštuose įgy-
liepos mėn. 11-12 dienomis 
buvo susirinkę Hamburge, 
Vokietijoje, konferencijos.

vendinimo—per laisvus rin
kimus,—stos už visiems ly
gias žmogiškas teises, už vi-

Pagrindinis ir svarbiausias šiem lygias politines laisves.

•2__j_i___

N r. 30. Liepos 29, 1959

Algos ir kainos

galios. Demokratiškos prie
monės dabartinį valstybinį i 
kapitalizmą pakeisti tikru o-1 
ju socializmu ir dabartinį 
suvalstybinimą pakeisti tik
ruoju suvisuomeninimu.

3. Ūkininkams turi būti 
leista be kiūčių išeiti iš kol
ūkių. Atstatoma ir patikri
nama privačios nuosavybės 
teisė į žemę. Paliekant ank
sčiau įvykdytas žemės re
formas, tiekiama visakerio- 
pa parama laisvai susikū- 
j-usiems žemės ūkio koope
ratyvams. Pana ikinamas 
žemės ūkio gaminių tieki
mas valstybei.

4. Planingas ūkis turi pa
tikrinti suderintą tautos ū- 
kio pažangą ir teisingą tau
tos pajamų paskirstymą. 
Sunkioji pramonė neprivalo 
būti skatinama žemės ūkio, 
namų statybos ir vartojamo
sios pramonės sąskaiton. 
Vartojamoji pramonė, ga
minanti kasdienio vartoji
mo dalykus, ir žemės ūkis 
turi būti palaikomi, kad tuo 
būdu būtų keliama plačių
jų gyventojų sluoksnių ge
rovė. Vidutinė ir smulkioji 
pramonė ir smulkioji pre
kyba, kurias monopolių val
stybė paverčia subiurokra- 
tintomis įstaigomis, turi bū
ti paliktos laisvųjų versli
ninkų žinioje. Ūkiškasis gy
venimas turi būti sudemo- 
kratintas. Įmonėms turi būti 
patikrinta veiklos laisvė, te- 
dabojant, kad jos derintųsi 
į planingąjį tautos ūkį. Ūkio 
sritims, kurios veikia priva
čios nuosavybės teisėmis, 
turi būt patikrinta teisė au
tonomiškai tvarkytis.

5. Sunkioji pramonė, di- 
aieji koncernai, ban kai, 
d r a u d imo bendrovės ir 
transporto bendrovės pasi
lieka tautos nuosavybėje.

6. Mokslas bei menas pa
laisvinami nuo betkurio jų 
prievartavimo. Turi būti de
dama ypatingų pastangų 
visuomenei d e m okratijos 
dvasioje auklėti. Mokykli
nio amžiaus jaunimas turi 
būti apsaugotas nuo jo iš
naudojimo darbu.

7. Politinis iš Stalino re
žimo pasilaisvinimas turi 
būti papildytas jo ūkinės 
sistemos panaikinimu. Turi 
būti atsisakyta nuo paspar
tinto kapitalų telkimo, ypa
tingai kai tam tikslui apde- 
dama netiesioginiais aukš-
,aš maišto pro

duktai Ir kasdienio vartoji
mo dalykai.

„ ,. ... 'kaltino Lietuvos nepriklau-
B?s»?no, akto signatarą

“Globė” bendradarbis John pi.o/ j Kaminską-Kain.
Harriman surinko žinių. .. . , . .. *! * Esą, tas “didysis Lietuvosapie plieno industrijos dar-.nj^intojas vė| bus viską su- 
bininkų algas ir samdytojų . rankas?.
pelnus. Jisai sako, kad pa- r 8
ribaigus antram pasauli- šito Lietuvai nusipelniu

sio žmogaus adresu Prūsei-niam karui vidutinė plieno . . .» iužtę purvo—
darbininko alga buvus $1.17
valandai. Nuo to laiko algos BsI8ime >’sl
pakilo 150 nuošimčių, bet i p^ik neva inteli. 
tuo pat metu plieno kaina ge£”’n£ KySi
pašoko nuo 69 dolerių tonai 
iki 185 dolerių. Kitaip sa su nepraustaburniu Bimba.
kant plieno kainos praien-Nei RePečka “&”0 > u2Pa xant, plieno Kainos praien . .. „ . K-a_insifaa “viakalį,” nei Kaminskas “vis

ką suėmė į savo rankas,” 
kad niekintų Lietuvą. Tai

kė algas 170 nuošimčių.
Aišku, kas daugiau lai

mėjo—fabrikantai! Bet jie Prūseika
dabar sako, kad už streiką ™elas' "us*1™
ir infliaciją renkia kaltinti ^mbos paleistą melą 
darbininkus. prariJO ,r dabar kapstosl '*°

Tai bent strategas
Washingtone

i jį “Vilnies” purvinėlyj.
Į Pavergtųjų savaitė

. ... . gy',enare-j Pasiremdamas kongreso
to kalibro strategas—Con-_utarjm Eisenhoicer
necticut valstybes senato- skeibė PavergtųjlJ Tautų 
nūs Prescot Bush Placiai gavai kurj idžjo lie. 
Raitomo žurnalo “Readersį 19 g ir baigfei jų 
Digest” liepos menesio lai- „„e
doj jis rašo:

“Taikai išlaikyti parody
kim rusam kaip stiprūs mes 
esame!

šeštadienį. Tuo pat nutari
mu bus skelbiama paverg
tųjų savaitė ir ateityje. 

Rodos, kas čia tokio.
. , Kodėl į Jungtines Amerika reiškia savo užuo-

A. Valstybes nepakviesti so- (j pavergtiesiems, tai 
vietų vynausią komandą ir ,ki|nus, ir da. 
jai neparodyti musų milita- romas vidaus su.Opozicijo partijoms turės 

būti leista nevaržomai veik
ti. Laisvos, nuo valstybės ir 
partijų nepriklausomos pro
fesinės dirbančiųjų sąjun
gos. Dirbantiesiems teisė 
streikuoti ir laisvai sudari-

klausimas, konferencijoje 
svarstytas ir sutartas, buvo 
bendros tų partijų progra
mos klausimas. Aukščiau iš
vardytos partijos, apsijun
gusios vienoje Europos Cen
tro ir Rytų Sąjungoje (šo-

rinę galybę?
Girdi, kada Chruščiovas

ir kiti pamatys tą galybę, 
jie “susipras” ir atsisakys 
agresijos.

metimais turint galvoje bū
simus rinkimus.

Bet Nikita Chruščiov dėl 
to rėkauja, kad Jungtinės 
Valstybės kišasi į Rusijos 

Ką tai roBish tur būt mano. kad______  ________;----- 7 'vidaus rėmams:mes turim reikalą su mažai i(j0?
ką mačiusiais ir dar mažiau visą pirma> kad

r>_. u«.i;Visgi gai J51kutsijos aaiyvių giruesnie wu\ 
bus šiaip taip pramintas, gal ir atrinktųjų ir ištikimųjų 
būryję atsiras pastabesnių ir sąžiningesnių žmonių, ku
rie pamatys ir tokių dalykų, kurių propagandistai ne
rodys ir apie kuriuos Lietuvos valdovai Maskvoje norė
tų, kad mes nieko nežinotume. Kanadiškių delegacijoj 
tokių “nedėkingų” žmonių atsirado ir visą propagandos 
efektą bolševikams sugadino. Įdomu, kaip pasirodys 
amerikoniški 22? Visi giedos iš propagandos kantičkų, 
ar atsiras ir savarankesnių žmonių, kurie sugebės ir sa
vo smegeninę panaudoti Lietuvos tikrovei stebėti?

Įstabu, kad bolševikai savo ekskursiją ruošė paslap- 'vadintas “Europos Centro

cialistų Unija), visą laiką nėti su darbdaviu darbo su
darė bendrų žygių savo pa
vergtiems kraštams laisvin
ti. šioje konferencijoje bu
vo svarstyta ir sutarta ben
dri programiniai dėsniai 
ateičiai, kovojant už savo 
kraštų išlaisvinimą ir jiems 
išsilaisvinus. Žemiau deda
mas nutarimo Hamburge 
tekstas. Pats nutarimas pa-

tyje, kad kartais į ją nepasipirštų neištikimas gaivalas., 
kuriam ir pasitikėti negalima, ir kurio atmesti lyg ir 
nebūtų pagrindo. Surasta išeitis ruošti ekskursiją lyg ir 
vogčia, kad nė lapė apie ją iš anksto nelotų. Lapė nelojo, 
saviškiai ir į saviškius labai panašūs sutelkti, ir ekskur
sija gatava. Jei grįžę ekskursantai visi giedos ištikimas 
gi^meš, “diplomatas” Kapočius Washingtone bus įrodęs 
šito apsukrumą, gi jei atsitiks nemalonumas, jo karjera 
gali sušlubuoti; Įr pagalvok žmoguj nuo kę karUos^pri- 
klauso bolševikiško biurokrato karjeros sėkmingumas ...

O kodėl bolševikiški Lietuvos valdovai Maskvoje 14 
metų laikė Lietuvą aklai uždarą netgi nuo savo šalininkų 
čia Amerikoje? Laikė uždarą, kad amerikiečiai lietu
viai negautų savo akimis pamatyti, kaip atrodo rusišku 
botagu vykdomas mongoliškas “socializmas.” Reikėjo 
slėpti žmonių masinius trėmimus į stalinišką vergiją; 
reikėjo slėpti valstiečių “savanoriškumą” einant į kolcho
zus; reikėjo slėpti Lietuvos rusifikaciją, atgabenant į 
Lietuvą arti 300 tūkstančių rusų gyventojų; reikėjo slėp
ti vietinių komunistų šunišką priklausomybę nuo Mas
kvos valdovų; reikėjo slėpti Lietuvos žmonių skurdą, vi
siškai beteisę jų padėtį ir svetimųjų neaprėžtą šeiminin
kavimą krašte. Reikėjo daug ką slėpti, kaip ir dabar dar 
reikia slėpti, nes esmėje gyvenimas Lietuvoj nepasikeitė, 
tik yra palengvėjęs ir daug rusiško “socializmo” šiukšlių 
jau yra sušluota į nematomus palovius.

tartis. Pašalinti rungtinia- 
vimo sistemą darbe ir ne
žmoniškai dideles darbo 
normas. Darbininkų laisvai 
renkamos ir savarankiškai 
besitvarkančios įmonių ta
rybos. žodžio, spaudos, su
sirinkimų bei organizacijų 
laisvė. Teisė laisvai kriti
kuoti ir laisvai susidarinėti 
savo pažiūras. Galimybė 
gintis nuo policijos teroro. 
Demokratiškos priemonės) 
piliečius, dirbančiusius ir 
vartotojus apsaugoti nuo 
valstybės bei valstybinių

ir Rytų Socialistinės Unijos 
programinė deklaracija.”

Štai jos tekstas:
1. Unijos partijos sieks 

savųjų kraštų nacionalinės 
nepriklausomybės atkūrimo'monopolijų smurtaujančios

prieš 4 pažangiečių ir krikšči
nių demokratų. Ir taip' __L____
nys demokratai, kurie buvogau- 
siausmji partija, nieko nereiškė 
Taryboje, jų balso galėjo kai. 
rieji visai nepaisyti. Tokia pa
dėtis negalėjo patikti katali
kams. Ir pradėta galvoti, ku
riuo būdu būtų galima padau
ginti savo narių skaičių Ta
ryboje.”

ką i š m anančiais “beibė- 
mis.” Parodyk išverstus kai kų Rusija yra pavergusi sil

pnesnes tautas, jų tarpe ir 
Lietuvą. Antra, kad Nikita 
galvoja lygiai taip, kaip

A p z v a lg
KAIP KUNIGINIAI 
PARTIJAS KORĖ..

ma:

Lietuvių Istorijos Draugi
ja išleido savo pirmąjį leidi
nį — Tautos praeitis. Tai 
164 didelių puslapių knyga, 
kurioje yra įdomių straip
snių įvairiais istorijos klau
simais. Be kitų, ten yra ir 
vienuolio marijono dr- K. M.
Rėklaičio straipsnis—“At-
siminimai iš Petrapilio lie-____
tuvių veiklos.” Jame rašo- diūmui' ir

“dar prieš 1917 m. kovo mėn. 
revoliuciją Petrapilio tremtiniai 
sudarė organą, kuris turėjo rū
pintis Lietuvos politinės laisvės 
reikalais. Organas buvo pava
dintas “Lietuvių Taryba.” Ta
rybą sudarė visos politinės par
tijos: social-demokratai, liaudi
ninkai, santariečiai, pažangie
čiai. ir krikščionys demokratai. 
I Tarybą kiekviena partija, ne
žiūrint jos narių skaičiaus, ga
lėjo skirti tik du atstovu. Tuo 
būdu Lietuvių Taryboje vyravo 
kairieji: socialdemokratai.

• oariai

Ir ką jie sugalvojo? Gi 
štai ką:

“Priėjome išvados, kad reikia 
sukurti naują partiją, kuri at
stovautų Lietuvoje esamą srovę 
—tautininkus katalikus,* kurie 
skyrėsi nuo krikščionių demo
kratų. Steigiamajame susirin
kime buvo priimtas statutas, ir 
tuojau išrinkti atstovai į Lie
tuvių Tarybą. Tais atstovais 
buvo Julė Žilevičiūtė ir aš (nors 
aš formaliai nebuvau įsirašęs į 
tą naują partiją). Tautininkų 
katalikų pirmininkas buvo kun. 
J. Laukaitis.”

Toliau pap asakojama, 
kad Taryboj dauguma pasi
sakė prieš tos naujos “par
tijos” priėmimą; kad taip 
nubalsavus, iš Tarybos pa
sitraukė ir krikščionys de
mokratai.

Matote kaip paprasta po
litinę partiją sukurti. Norė
jo Taiyboje turėti ne 4, bet 
6 balsus, tai ir sukūrė vie
ną naują partiją. Jei būtų 
reikėję 4 papildomų balsų, 
tai būtų kūrę dvi naujas 
partijas.

Taip tie politikuojantieji

kratai pabijojbViėhi^štoti 
prieš Lietuvos žmones. Mū
sų, sako, tinklas retas ir žu
vims pažįstamas, juo mes 
nesugaudysim daug balsų, 
todėl meskime naujus tink
lus balsams gaudyti, kurki
me naujas “partijas.” Ir iš
dygo Darbo Federacija ir 
Ūkininkų Sąjunga. Pirmoji 
“ginsianti” darbininkų, o 
antroji ūkininkų reikalus, 
bet taip, kaip lieps krikščio
nys demokratai. Ir turėjo 
Lietuva vieną tokią partiją, 
kuri rodė tris “asabas” žmo
nių akims apdumti!

Kurį laiką toks žaidimas 
lyg ir sekėsi. Darbininkai 
balsavo už Darbo Federaci
ją (iš Amerikos skolintas ar 
nukniauktas vardas), ūki
ninkai balsavo už Ūkininkų 
Sąjungą, o davatkėlės ir 
šiaip kunigų klausančios 
moterėlės babavo už krik
ščionis demokratus, bet vi
sų trijų tų partijų balsai 
ėjo į tą patį maišą. Pagaliau 
žmonės pastebėjo, kad čia 
yra tik politinia šmugelis ir 
tai trilypei politinei organi
zacijai savo balsų nebedavė 
tiek, kad ji galėtų viena 
valdyti. Taip atsitiko 1926 
metais. Tada krikščionys 
demokratai užmiršo, kad

linius ir jie nurims.
Tie, kurie savo reikalui

mokėjo panaudoti šnipus ,anas 
Fuchsą, Hissą, Rosenbergus ,emžų
tr2’, tT™’ savastimi? Jtekvos gengs-

«« EurOpoje pavergė
šimtą milionų žmonių ir da
bar sako, kad tai jų “vidaus 
reikalas.”

Na, ir kalbėk su jais apie 
taiką, apie koegzistenciją...
Brangūs eks-generolai ir tt

Viena atstovų rūmų ko
misija pradėjo tyrinėti iš 
karinės tarnybos pasitrau
kusius admirolus, genęro? 

Jų tarpelius ir kitus aukštose parei- 
randame ir chicagietį dak- gose dirbusius karius.

negu Bush galėtų jiems pa
rodyti.

Ir tų parodymų dar neuž
tektų. Maskvos Nikita eina 
Hitlerio agresijų keliu, jisai 
nurims tik gavęs didelį 
guzą.

‘Ai nieko nesakysiu. . . ”
Tai galų gale jau žinome, 

kokie ekskursininkai vyksta 
į-Lietuvą—komunistai ir jų 
bendrakeleiviai! Ju tarpe

kmįni ir vėliau dalė. Kai jjfc yra “demokratai" ir pa- 
reikėjo rinkti nepriklauso- "dėjo versti valdžią.

Toks yra konferencijoje 
priimtas dekraracijos turi
nys. Nesunku pastebėti, kad 
deklaracijoje surašyta visa 
eilė uždavinių, kurie siekia 
pakeisti dabartinio tarybi
nio režimo blogumus ir per
tvarkyti visą gyvenimą de
mokratiškojo soči alizmo 
pradais. Tų pakeitimų da- vadina 
lis gali būti atsiekta dar ir 
tuomet, kai mūsų kraštai 
dar bus neissilaisvinę iš 
Maskvos pavergimo, bet 
pats Sovietų režimas , žmo
nių spaudžiamas, bus pri
verstas keistis. Kita dekla
racijoje dėstomų siekimų 
dalis bus galima įgyvendin
ti visoje pilnumoje tik išsi
laisvinus. Kon ferencijoje 
priimtas deklaracijos tek
stas nėra galutinis ir nėra 
pilnas. Kad deklaracija bū
tų pilnai nustatyta ir sufor- 
mulota, konferencija išrin
ko komisiją, į kurią įeina po 
vieną atstovą nuo visų par
tijų. Tai komisijai pavesta 
paruošti deklaracijos išbaig
tą projektą. Kaip konferen- 
fcija vertina dabartinę tarp
tautinę P&dčtį ir kaip nu
mato ateities įvykius, apie 
tai teks dar atskirai para
dyti. . ____ _______

tarą Al. Margerį. Pastara
sis vienam “Naujienų” re
porteriui pasigyrė, kad jisai 
vykstąs “nepriklausomai,” 
kaip Lietuvos Rašytojų

Pasirodo, kad daug bu
vusių aukštų laipsnių kariš
kių tarnauja privačioms 
kompanijoms, kurios gauna 
stambių užsakymų iš vy-

Draugijos svetys. Toji drau-Į riausybės ir ypač iš kariš- 
gija jam ruošianti maršrutą, !kų įstaigų. Buvę aukšti ka- 
padėsianti rinkti medžiagą yriški pareigūnai, tarnauda- 
nanioi mį privačioms kompani

joms, daro “neleistiną spau-
naujai daktaro knygai apie 
Lietuvą.

Savo kelionę Margeris 
“meilės misija ;r 

meilės bolševikų Rusijai, 
kuri “globojanti” Lietuvą. 
Bet patartas tų “globotojų” 
paprašyti, kad jie nerusintų 
Mažosios Lietuvos vietovar
džių ir netremtų Lietuvos 
jaunimo į tolimas Azijos 
sritis, daktaras pareiškė: 
“aš tais klausimais nieko 
nesakysiu ...”

Tai taip: kas Lietuvos 
pavergėjus vadina globoto
jais, tas negali prieš juos 
kalbėti. Bendrakeleiviui ty
la yra gera byla.
Prūseikos trigrašis

Chicagos “Vilnyje” Leo
nas Prūseika pakartojo se
ną Bimbos melą apie žur
nalą “Darbas.” “Laisvės” 
skaitytojams Bimba pame
lavo, kad J. Repečka “gavo 
į užpakalį” už bandymą 
žurnalą “sužmoninti tarybų
Lietuvos požiūriu.” Dfil Rc-|

dimą” į savo buvusius kole
gas ar net pavaldinius, ku
rie tokius užsakymus dali
ja privačiom kompanijom.

Buvę aukšti kariškiai pri
vačiame biznyje gauna pui
kius uždarbius. Pavyzdžiui, 
admirolas atsargoje Robert 
Carney gauna iš Westing- 
house ir kitų kompanijų 46 
tūkstančius metinės algos. 
Pasitraukęs į pensiją admi
rolas John Will tarnauja 
American Export Lines 
kompanijoj ir gauna $55,- 
000 metinės algos. Tie ad
mirolai gauna iš valdžios 
vienas $12,000, kitas $13,- 
000 pensijos. Rodos, užtek
tų, bet daug turi, dar dau
giau nori.. .

Tyrinėjimas, jeigu neįro- 
dys jokių neleistinų buvusių 
karių žygių savo darbdavių 
naudai, gali niekais pasi
baigti, nes pelnytis iš “ci
no” kas gali drausti.K.»

r
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KAS NUKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE URUGVAJUS

Pavergtųjų Seimas šen. Javits pabrėžė, kad su- 
atžymėjc įtikimas su Rusijos viešpata-

Pavergtųjų Tautų Savaitę v imu Centro ir Rytų Euro-

Liepos 20 d. 10 vai. pne 
Pavergtųjų Europos Val
stybių (PEV) Seimo patal
pų priešais Jungtinių Tau-

i «oje sudarytų didžiausią 
grėsmė laisvajai Europai. 
Ženevoje šioks pavojus da
žnai pakimbąs viršum dery- 
hininkų stalo, nes rusai nuo

tų rūmus New Yorke susi-Hat visokiais budais ir viso-
rinko PEV Seimo, Centro n 
Rytų Europos Kilmės Ame 
rikiečių Sambūrio ir Pa
vergtųjų Valstybių Bičiuliu 
Amerikiečių Draugijos at
stovai, JAV senatorius J. K. 
Javits, New Yorko guber
natoriaus atstovas VV. Rand 
Jr., New Yorko majoro at
stovas J. O’Brien, Nevv Yor
ko kardinolo Spelmano at
stovas msgr. V. R. Raith ir 
nemažas būrys kitų svečių. 
Grojant PEV Seimo narių- 
-valstybių himnus, jų vėlia
vos pakilo iki pusės stiebų. 
Po to nuo PEV Seimo pa
talpų frontinės sienos buvo 
nuimta uždanga ir toje sie
noje pasirodė didžiulis pla
katas. Jo viršuje žodžiai: 
CAPTIVE N A T I ONS 
WEEK, July 19-26, 1959. 
Žemiau — Europos žemė
lapis, kuriame pavaizduoti 
sovietų agresijos tarptauti
niai nusikaltimai ir giesmė 
laisviesiems Vakarams. A- 
pačioje įrašas: EUROPE 
CANNOT LIVE HALF 
FREE AND HALF SLAVE

kiomk priemonėmis spau
džią JAV, Britaniją, FYan- 
eūzjią, V. Vokietiją, kad at
sisakytų savo užimtos pozi
cijos gyvybinių elementų.

Po šen. J. K. Javits žo
džio buvo paskaityti New 
Yorko gubernatoriaus N. A. 
Rockefellerio ir New Yor
ko majoro R. F. Wagnerio 
sveikinimai. Po jų tarė žodį 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Sambūrio 
pirm. msgr. J. Baikūnas, o 
Pavergtųjų Valstybių Bi
čiulių Amerikiečių Draugi
jos pirm. Ch. Emmet pas
kelbė manifestą Pavergtųjų 
Valstybių Savaitės proga 
išleistą Pavergtųjų Valsty
bių Bičiulių Amerikiečių, 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių ir PEV 
Seimo. .

Manifestas sveikina Pa
vergtųjų Valstybių Savai
tės paskelbimą kaip istori
nės reikšmės žingsnį ir dė
koja JAV prezidentui ir 
JAV kongresui už šio žing-

_____ _____ _____ snio iniciatyvą. Apgailes-
iE,uiopa Išgali gyvenu pu- taudamas Vakarų neryžtu-
siau laisva, pusiau paverg
ta).

PEV Seimo pirmininkas

.mą pavergtųjų valstybių 
klausimą nuolat kelti tarp
tautinėse diskusijose ir per-

S. Korbonski pasveikino greitą sutikimą su Krem- 
apeigų dalyvius ir padėkojo i liaus akiplėšišku atsisaky- 
JAV prezidentui ir kongre-imu pavergtųjų bylą svars- 
sui už jų pastarąjį įnašą so- tyti, manifestas daro to-
vietų pavergtųjų valstybių 
reikalu. Pavergtųjų Valsty
bių Savaitės paskelbimas,

kius konkrečius siūlymus: 
1. kad 1958. I. 13 prezi

dento Eisenhowerio laiške
pasakė Korbonski, yra vėl gOv. Sąjungos min. pirmi

ninkui Bulganiniui pareikš
tas nusistatymas būtų pri
imtas pagrindu Vakarų pla
nui europinėms problemom 
spręsti, įimant į tą planą 

žodyje, be kita ko, pažymė-j laisvus rinkimus pavergto
jo, kad tol, kol pusė Euro-jsiose valstybėse, Vokietijos 
pos kontinento yra Maskvos j apjungimą, nusiginklavimą
pajungta, taikos Europoje jir nepuolimo sutartis; 
nebus. IK nore Vakaių vai- $ 2. kad toįs planas Vaka* 
styliįų politikos tiksluose ne
są numatyta esamą 1 Rytų

vienas apčiuopiamas įrody
mas, kad JAV nesavanau
diškai stengiasi siekti pa
saulio taikos.

Senatorius Javits savo

rų. dipk>mat£iiąn« .v ateities

Europoje padėtį keisti jėga, 
bet Vakarai turį remti viso
mis taikiomis priemonėmis ’se pasitarimuose 
apsisprendimo teisės prak-'tais; 
tišką taikymą Rytų Eui-o-j 3. kad pavergtųjų 
pos tautoms, šiokios Vaka
rų pastangos esąs aiškiau
sias rodiklis jų pasisekimo 
kovoje dėl laisvės. Paveik
tųjų valstybių išsilaisvini
mui didžiausia atrama esąs 
NATO. Prisiminęs dabarti
nius Ženevos pasitarimus,

ma ir kad Vakarai jų laiky
tųsi visuose diplomatiniuo- 

su sovie-

vals
tybių klausimas būtų kelia
mas kiekvienoje Jungtinių 
Tautų pilnaties sesijoje.

Lapkričio 19 d., sekma
dienį, šv. Patricko katedro
je, gausiai dalyvaujant pav. 
valstybių atstovams, kardi
nolas Spellman atlaikė iš

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeDovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; (spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pu mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESens, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaį gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upž po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su

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

“KELEIVIS”
CM East Broadway So. Bostoa 27,

KAS SKAITO, RAflO 

TAS DUONOS NEPRAflO

S1NATRA SULOPYTA AKIMI

Garsusis aktorius Frank Sinatra (vidury) su užriš
ta akimi, kurią jis sužeidė vaidindamas filme mūšio 
sceną. Dešinėj aktorė Natalie Wood, kuri pradėjo vai
dinti būdama 4 metu (dabar 21 m.). Kairėj jos vyras 
Robert VVagner.

kilmingas mišias Pavergtų
jų Valstybių Savaitės pro
ga ir vysk. GriffitR pasakė 
pritaikytą pamokslą. Atitin
kamos pamaldos yra įvyku
sios ir visų tikybų maldos 
namuose po visą Ameriką.

Labai jautrų sveikinimą 
Pavergtųjų Valstybių Sa
vaitės paskelbimo proga 
PEV Seimui atsiuntė JAV 
senatorius K. B. Keating, 
vienas uoliausių šios savai
tės idėjos rėmėjų. Savo lai
ške PEV Seimui šen. Keat
ing, be kita ko, rašo:

—Mūsų, kurie turime lai
mę gyventi laisvame pa
saulyje, yra šventa pareiga 
atiduoti specialią duoklę 
tiems didiems patriotams, 
kurie tebetęsia pasipriešini
mą komunistams anapus 
geležinės uždangos. Jų pa
sišventimas laisvei ir nepri
klausomybei nuolat ir nuo
lat turi būt primenamas lai
svajam pasauliui, kuris, sa
vo ruožtu, turi juos užtik
rinti, kad jie nėra pamiršti. 
Žmogus yra gimęs būti lai
svas ir vaikščioti stačiomis 
veidu Į laisvės saulę. Kol 
narsiosios tautos ir drąsio
sios valstybės tebėra .po ko- 
mun
tol jf*O 
mok 
nuriiūti

SHAMOKIN, PA.

Atidaro naują 
batų dirbtuvę

Laukiame krepšininkų
i

Amerikos lietuvių krep
šininkų komandos laukia 
nie ir mes. Rašiau, kad jos

• priėmimui niekas nesiruo- 
Įšia, bet pagaliau sudarytas 
komitetas, kuris tuo reikalu 
rūpinsis.

' I komitetą įeina Al. Gum- 
’baragis (Dr. K. Griniaus
• Vardo Draugija, jis yra jo 
sumanytojas ir sekretorius), 
kun. J. Giedrys (Bendruo
menė), A. Grišonas (Lie
tuvos atstovybės aekr.), St, 
•Tamošiūnas ir R. Vydžius 
i (jaunimo atstovai), J. Jaz- 
d a u skas ir R. Vydžius 
(Kultūros Draugija), J. 
Vaštakas (Radijo pusva
landis), V. Ciesliauskas, A. 
Kanopa ir Pr. Dobilevičius 
(lietuvių sportininkų atsto
vai) ir šios korespondenci
jos autorius.
Lietuviai miršta, žudosi

Birželio pradžioje nusi
žudė Leonas Miniota, o po 
savaitės laiko mirė jo se
suo Marijona Miniotaitė, 

™,WrJkuri S^ėjo ligoninėje. Kal
bama, kad Leonas nusižudė 
dėl sesers, kuri sirgo nepa
gydoma liga ir kurią jis ii-

SAULEI’ UŽGESUS
J. VLKS

Šiomis dienomis 
įgaliota komisija išnuomojo 
vienai bendrovei (vardas 
neskelbiamas) buvusios šil- metus ,obojo 
ko dirbtuves patalpas (apie i . s r .
24,000 ketr. pėdų ploto),! Liepos 3 d. mirė 47 metų 
kuriose nuo rugsėjo pra-i^Į^aus Brone Kuliesiutė- 
džios bus atidarytas vyrų b.kn*4-auskiene,^ kilusi iš
batų fabrikas. Tame pačia- JzOniaT‘Linių kaimo, Alovės

’ ----- i vais., Alytaus ansk.jne pušiai*; jau huū 195o m. j
atidaryta moterų batų dirb- Diplomatiniai automobiliai 
tuvė. Naujoje dirbtuvėje
dirbsią 200 darbininkų. 
Klubo susirinkimas

Neseniai Lietuvių Klubo

Jų matyti ir prie lietuvių 
įstaigų. Tai Lietuvos atsto
vybės valdininkų ir nese
niai iš Lietuvos atvykusio

Saulėn užgesimo proga
Jau buvo “Keieivyj” ta

šyta, kad 1888 m. liepos 11 
d. pradėjęs eiti savaitinis 
laikraštis ‘Saulė’ birželio 
26 d. nusileido — sustojo 
lankyti savo skaitytojus. 
“Saulės” sumanytojas buvo 
D. T. Boszkauskas, Maha- 
noy City, Pa.

Dominikas Tamošius Baš- 
kauskas gimė 1846 m. ir mi
rė 1909 m. Taigi šiemet su
ėjo 50 metų nuo mirties to 
didelio spaudos mėgėjo. 
1889 m. jis išieido bene pir
mą kalendorių Amerikos 
lietuviams. K a 1 endoriaus 
viso buvo išleista 600 eg
zempliorių. Be šito kalendo
riaus D. Baškauskas išleido 
dar kitų įvairių pasiskaity
mui knygelių, skirtų mažiau 
įgudusiems skaitytojams.

1893 m. jo buvo išleista 
“Tūkstantis Naktų .ir Wie- 
na — Arabiškos Istorijos”. 
Be sios knygos jis išleido 
dar “Graudūs Werksmai,” 
“Moralisžka Kabala,” 
“Trys Puikios Historijos,” 
“Historija apie gudrą pie
menėlį,” “Sibėrokai” drama 
keturiuose aktuose po 5-is 
atidengimus,” “Iszguldimas 
Sapnų,” “Sierata” ii- dar 
daug kitų panašaus turinio 
ir darkyta lietuvių kalba 
knygelių. Savo laiku tos 
knygelės plačiai buvo žino
mos ir skaitomos, jos čia 
buvo vienos pirmųjų knygų-

Tiesa, “Saulė,” kaip ir 
jos išleistos knygelės nebu
vo pačios pirmosios? 1879 

16 d. New

siekdavo Lietuvos skaityto
ju.-. Tuo būdu JAV ateivija 
spinduliavo visai lietuvių 
tautai.

Iki “Saulės” pasirodymo 
Amerikoje išėjo, be “Lietu- 
uiszkos Gazietos” dar šie 
laikraščiai: “Unija”—1884 
m. Jos leidėju buvo tas pats 
Mikas Tvarauskas ir redak
torium — Jonas Šliupas: 
“Lietuwiszkasis Balsas”
1885 m., red. Jonas Šliupas; 
“VVienybė Lietuwninkų”—•
1886 m., rėdomas D. B. Ta
mašausko, leidėjas Juozas 
Pauksztis. Iš visų tų laik
raščių iki šių dienų užsiliko 
tik “Vienybė,” jei skaityti, 
kad ji yra tęsinys ‘Vieny
bės Lietuwninkų.” “Saulė” 
buvo antras pagal senumą, 
arba ir pats seniausias lie
tuvių laikraštis Amerikoje.

“Saulė” buvo tokia, kokių 
būta skaitytojų, reikalau
jančių tokio, o ne kitokio 
laikraščio. Ir toks laikraštis 
mūsų ateivijos kultūroje pa
liko savo pėdsakus. “Sau
lė” savo turiniu ir kalba 
praskynė lietuvių spaudai 
kelią tarp tų, kurie iki tol 
nieko bendro neturėjo su 
lietuvių spauda. Kitus jų 
įpratino laikraščiui kai ką 
parašyti, nes “Saulė” spau
sdino visa, kas iš šalies bu-
im roc/imo 4 n i ii» kiiivo vv laoviua, 11 k/mtv

syta nesilaikant jokių kal
bos taisyklių ir taip spaus
dino, kaip buvo parašyta. 
Bent taip buvo pirmais jos 
ėjimo metais. O turiniu ir
įkalba veik nepasistūmėjo 
pirmyn—pasiliko kuo buvo.susirinkime buvo pagerbti !d”nt’ Sovietų Sąjungos am- rusDiūCie 16 d Newlr j i • - • . • j v

tėvai. Jame be kitų buvo basadoJe d!^° £erT Yor ™m£ste Mikas Tva- ?,deUos ^Rytojų ^lis 
apie 20 skirtingo amžiaus n^us <o automobilis, , kun ĮA™t ?!k ^ad aplen-apie
tėvų. Dovanas gavo šie tė
vai:

M. Groblewski—seniau
sias tėvas, S. Povish—jau
niausias tėvas ir S. Seroski 
—daugiausia vaikų turis 
tėvas.

Kadangi prie klulio pri-
klauo daug kitataučių, tai
negaliu pasakyti, kas yra !1 ’

dažnai matome pne 
viu komunistu centro.

lietu-

M. Krasinskas

ATLANTIC CITY, N. J.

Paminėjo V. Kalvelio 
sukakti

rauskas išleido pirmą Ame 
rikoje savaitraštį “Lietu-

kė redakciją. Tada jau bu
vo išpurenta dirva pasirody-

vviszka Gazieta” rasztas pa- kitiems laikraščiams pra-
szwestas dėl lietuwnikų 
Amerikoj, nedelinis psl. 4. 
New York. Savinįkas ir rė
dytojas M. Twarowskis.

To laikraščio Viso išėjo 
tik 14 numerių. M. Tvarau-

našesniu turiniu už “Saulę* 
ir jie jau susilaukė labiau 
įgudusių bendradarbių. Ta
da jau pradėjusieji eiti lai
kraščiai sroviniai išaižėjo, 
kaip ir politiniai aižėjo vi-

'šauklys ’ n^ga

Kor.

Malonios atostogos

Pranciškonų “Darbinin
kas” birželio 30 d. numery 
rašo:

“Tėv. Petras Baniūnas, 
Darbininko a d ministrato- 
rius, išvyko atostogų į Ame
rikos pietų valstybes.”

“Filomena Stroliūtė, Dar
bininko mašininkė, atosto
gų išvyko į Amerikos pietų 
valstybes.”

KENNEBUNKPORT, ME.

Pasikeitimai

šį pavasarį buvo atleista 
pranciškonų vienuolyno sei
mininkė. Jos vieton buvo 
ieškomos dvi šeimininkės.

Šiomis dienomis buvęs 
pranciškonų provincijolas 
tėvas Viktoras Gidžiūnas 
atleistas iš tų pareigų ir iš-

h,i™|,skas iš,eido Pirm3 lietuvių sa mūsų ateivija. 
DUX0 kalba knygą Amerikoje “Saulės” pirmam 

Pranaszystes. ;Michakios.”
Jos buvo išleista 566 ęgzetn- 

■ iĮiųrių. TaiŠęųiįtsueina 
>0 metų, kai Amerikoje pa

... . .. , ’OT^llz<Lko. 14 d* 5la. DUV.° kalba knygą , Amerikoje
tie gavusieji dovanas—lie- SLA 5-sios apskrities ir j
toriai arjenkai, nes pavar-įSpaudos Klubo išvyka. Ka-

^ę^reĮkja tu-! dangi tą dieną Vincas Į£aL 
Ytf'šEk lie- velis, gyvenantis Islip, t. T.,’
aes yta iš- N. Y., įžengė į aštuntąją de-'jsilx)(iė pirma lietuvių kalba 

kraipę. Dovaną gavo ir Irę- gimti, tai, žinoma, ta sukak-i“(razįeta” ir 79 metai kai 
na Bartus, kuri užfcmdžius tis nebuvo palikta neatžy- j,^irodė pirma lietuvį kai- 
gamino, o Helena Olsewski mėta. Jam buvo sugiedota į>a knygelė
buvo pasveikinta jos vedy-(‘‘Ilgiausių metų”, o ponios Kaikas' įsidėmėti 
binio gyvenimo 3o metų su- Vmikienė, T re c i okienę, anuomet 
kakties proga. j Spudienė, Briedienė ir ki-
j. . . , - . c . . tos pasirūpino tortu.Mokytoja lankosi Sovietuos 1 1

Drg. V. Kalvelis visą lai-
Ką tik sugrįžo Maria Mat- ką veikliai dalyvauja soci- 

tis, kuri kartu su keturiomis aldemokratų, Lietuvių Dar- 
kitų miestų mokytojomis bininkų ir kitose organiza- 
lankėsi Europoje, 8 dienas ei jose. Jis yra didelis “Ke- 
išbuvo ir Sovietų Sąjungoj, leivio” bičiulis, jį skaito gal 
Jos lankėsi Lwowe, Kijeve, jau 50 metų, jam talkinin- 
Maskvoje ir Leningrade. įkauja raštais ir prenumera-

Ji pasakojo, kad Kijeve ta. štai ir šiomis dienomis 
už vieną apelsiną (orenčių) mačiau, kad jis pasiuntė 
sumokėjusi 40 amerikoniš-!laikūaščio administracijai 
kų centų, o už tuziną 3 dol. naujo prenumeratoriaus pi- 
ir 10 centų, bet penki iš jų : nigus.

Linkiu drg. V. Kalveliui 
dar ilgų malonių metų.

Dalyvis

buvo sugedę. Viskas esą 
brangu.

J. D. Taunit

DOYLESTOWN, PA.

• V. Bačinskienė
KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIETINO

Liepos 7 d. Doylestown, 
Pa., mirė ilgametė Keleivio 

_ _ skaitytoja Viktorija Bačin-
vyksta moksliniais reikalais skienė, seniau gyvenusi Oz-

Apie tai skaitykit knyge
lę—Lietuvos sovietizacija, 
kurią parašė Lietuvos žy
mus teisininkas prof. M.į Romą, kaip praneša Drau- one Park, N. Y. Palaidota

gas, o žmonės nuo savęs Brooklyno kapinėse. Ame- Į Roemeris. Kaina 35 centai, 
prideda, kad jam ten teksią rikoje velionė išgyveno apie [Galite gauti Keleivio admi- 
ir atgailauti $0 metų. ‘nistiacijoje.

įsidėmėtina, ką 
“Lietuwiszka Ga

zieta” rašė:
“Maskolius silpnas prieš 

kitas viešpatijas, tik tvir
tas prieš savo pavaldinius, 
kurie neturi ginklo. Bet jau 
žmonės nerimsta, keriyja 
vyriausybei ir reikalauja 
laisvės.** (Nr. 4).

“Turi pareiti laikas, kol 
visa Maskolija papluks kra
ujais ne Vainomis svetimo
mis, bet ir naminėmis, mes 
lietuviai turėkimės už ran
kų ir parodykime ‘liepsną’ 
prie nuvargintos tėviškės”. 
(Nr. 12),

Taip pranašingai rašė 
„Lietuwiszka Gazieta” dėl 
spaudos uždraudimo Lietu
voje.

Skirtas Lietuvai laikraštis 
“Auszra” Tilžėje, Mažojo
je Lietuvoje, išėjo 1883 m. 
Jis buvo slaptai per sieną 
gabenamas carlsiinės Rusi
jos okupuoton Lietuvon ir 
ten slaptai platinamas. Yra 
tikra, kad Amerikoj lietu
vių leidžiami anuomet lai-

_ krašdai taip pat slaptai pa

jui D. T. Raškauskui 
laikraštį leido jo įpėdiniai,, 
bet ir jie laikėsi “Saulei”- 
įprastos kalbos ir dalinai 
turinio.

“Šaulė,” atsisveikindama 
sų savo skaitytojais, teisin
gai nusiskundė, kad jos 
skaitytojai mirė, kiti gyvi 
dėl akių nusilpnėjimo nu
stojo “Saulę” skaitę, o nau
jų skaitytojų jau nesulaukė.

Mes čia galėtume gal pri
dėti, kad dėl “Saulės” turi
nio ir jos kalbos buvo sun
ku jai susilaukti naujų skai
tytojų, nes lietuviai ateiviai 
žengė pirmyn ir amžino žy
do istorija jų jau nebedo- 
mino. Tiesa, ir kiti laikraė- 
čiai negali pasigirti naujų 
skaitytojų gausumu. Suse- 
nėjimas ir ištautėjimas da
ro savo . . .

Kas įdomaujasi plačiau 
apie Amer ikos lietuvių 
spaudą, tokiems patartina 
jiasiskaityti Pr. Lavinsko 
knygą “Amerikos lietuvių 
laikraščiai 1879-1955 m”.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

TAFILĖ NUO KRAŽAN
TĖS, Petronėlės Orintaitės 
eiliuota apysaka 110 psL, 
išleido Bičiuliu būrelia, 
kaina $2.80.
Knyga gaunama ir “Ke
leivyje.”



KELEIVIS. SO. BOSTONPnsbpb Ketvirtai

Ruošia sunkesnį jungą
Kolchozninkai nebeteks savo sklypų ir gyvulių

Mirė. K. Šakenis
Liepos 7 d. mirė inž. 

Konstantinas Šakenis, bu
vęs švietimo ministeris, val
stybės kontrolierius. Mirė 
eidamas 78-sius metus.

Velionis buvo išvežtas į 
Sibirą, bet 1956 m. buvo 
grąžintas su šeima į Lietu
vą. Palaidotas Vabalninku 
kapinėse. Liko žmona chi- 
rurgė, sūnus inžinierius ir 
duktė.

Velionis, be kitų, išvertė
Adomo Mickevičiaus PonąĮlg0 Praeitą rudenį, dirbda 
Tadą, bendradarbiavo lie-j mas naktiniu sargu, perša 
tuviškoj spaudoj dar nepri- iau įr išgulėjau apie du mė-
klausomybės neatgavus.

Mitingai nesibaigia
Įmonių darbininkai var

ginami nesibaigiančiais mi
tingais .Tai “už taiką”, tai 
už partijos centro komite
to nutarimus, tai už kitką— 
tuoj darbininkai po darbo 
varinėjami į mitingus, ku
riuose kartojamos vis senos 
kalbos—išpildyti ir viršyti 
planus. Kalbėtojai paskaito 
partijos instruktorių pa
ruoštus tekstus, kad tokios 
ir tokios įmonės darbinin
kai septynmečio planą pasi
žada įvykdyti per šešius ar 
net per penkis metus. Nori 
ar nenori, tiki ar netiki tų 
planų įvykdymu—darbinin
kai yra priversti pakelti 
rankas ir balsuoti “už.”

Paskutiniuoju metu Vil
niuj ir kitose vietovėse par
tijos įsakymu vyko mitingai 
už “Graikijos laisvės kovo
toją” Manoli Glezą, kurį 
kartu su kitais 16 komunis
tų graikų teismas teisia už 
šnipinėjimą.

Liepos 22 d. 4 iš jų nutei
sti kalėti nuo 11 metų iki 
gyvos galvos, kiti mažesnė
mis bausmėmis.
Ordinai motinom*

269 daugiavaikė® moti
nos Aukščiausios Tarybos 
apdovanotos “motinos šlo
vės” ordinais.
Medaliai “taiko* 
kovotojams”

“Respublikinis taikos gy
nimo komitetas” Vilniaus s 
akademiniame dramos tea, „ , . . ,. svečiu iš kitur, tai rusu. Otre buvo sujaukęs susirinki- j, svįčių esama nuo,at. ui_ 
mą. kuname eile kalbėtojų suprask, kad suvažiavi- 

muose kalbama rusiškai.pasisakė dėl Maskvos per
šamų “taikos planų.” Pa
žymėtina, kad susirinkime
kalbėjo ir Kauno ai kivy sku- įojęjajs atvejais,* kada vie- 
pijos ir Vilniaus vyskupijos nag ų|Įas dalyvių tos kaltos 
valdytojas J. Stankevičius.^ ran(a’ '

Tiesa praneša, kad jis
pasakęs, jog šiuo metu pa
saulis grupuojasi į dvi sto-

Laiško autorius ironizuo
damas rašo, kad tai nesą-

,, - _ . .. . ., ‘moningi žmones. . . . Taip
vykias: Socializmo stovyklaesama nepageidauja-

ma.vadovaujanti taikos jė
goms, o kapitalizmo stovy
kla—karo jėgoms ... Be Grįžo keli asmeny* 
kitų, kalbėjęs ir Lietuvos 
pravoslavų bažnyčios arki
vyskupas Romanas.

Akademijos prez. J. Ma
tulis ir eilė kitų “taikos ko
votojų” apdovanoti jubilie
jiniu medaliu, o arkivysku- 
pijos valdytojas J. Stanke 
vičius “garbės raštu.”

Ar turite duonos?

“O kaip pas jus, ar dar 
Valstybės politinės ir'turite duonos? Mums sako, 

mokslinės literatūros leidy- pas jus labai didelis nedar 
kla išleido 308 puslapių

Revizionizma* — svarbiau
sia* pavojus . ..

straipsnių rinkinį “Revizio- 
nizmas—svarbiausias pavo
jus.” Tai esąs pirmasis “to
kio pobūdžio straipsnių rin
kinys lietuvių kalba,” pas
tebi Vilniaus radijas birže
lio 5 d. Leidinys padėsiąs 
“ryžtingai kovoti prieš at
skirus revizionistinius pasi
reiškimus.” Straipsnių auto-

nai rusai.
Kaip elgiasi su

kolcboznikais
Šiaulių rajono “Pirmyn” 

kolchozo narys J. Santarys 
. skundžiasi “Tiesoje”:

“Nė kiek nedvejodami 
1948 metais įstojome i kol
ūki. Dirbom kiek jėgos lei
do, stengėmės neatsilikti 
nuo kitų. Nors ir nusenęliuv mm, iivi o si iiuvviiyj _ _ i • i *• • t •
kiekvienais metais išdirbda-i Majoje, tačiau v ienas ki

tas dalykas buvo likęs pa
čių kolchozninkų nuožiū-vome po 300-350 darbadie

nių. Dar peniai išdirbau

nešiu lovoje, šiemet dėl se-' . . v_ . . 2 . .
natvės ir blogos sveikatos vls^1 panagus į valstybi

nius ukius, kolchozninkaiį darbą negalėjau eiti. Žmo
na taip pat nebeturi jėgų.

rai. Dabar jau sparčiai ei
nama prie to, kad pasikei
stų kolchozų pobūdis ir vei
kimas: Kolchozai pasidary

būtų jau tokioje padėtyje,
Ir štai balandžio mėnesi ko- sovchozninkai, kurie 
lūkis mums, seneliams, pali- . atlyginimą,
ko tik 14 arų, iš jų dirbamos ,^t,18 puses neturi jo- 

Hk fi Krpiniami kios teises i gamybos vaisių 
paskirstymą, net to menkožemės tik 6 arai. Kreipiausi 

dėl to į Šiaulių rajono vyk
domąjį komitetą, bet nesu
laukiau konkrečios para
mos. Nuoširdžiai prašau už
tarimo prieš sauvaliautojus. 
Mes turim teisę gauti skly
pą, karvei ganyklą ir žiemai 
pašaro.”

Net redakcija nuo savęs 
prideda, kad su tuo kolcho- 
zninku pasielgta “beširdiš
kai.” Bet kolchozo vadovy
bė sklypą seneliams keti
nanti grąžinti tik kitais me
tais.

Apie graždanką negirdėjo
Vienas apsišvietęs žmo

gus iš Kauno rašo, kad apie 
graždankos įvedimą nieko 
negirdėjęs.
Maskviečiai lietuvių 
kalbos nepageidauja

Rusai ir Lietuvoje sten
giasi savo ‘kultūrą’ gilinti, 
bet Lietuvos žmonės net ir 
padorieji lietuviai komunis
tai jai priešinasi, kaip išma
no. Rašoma iš ten, kad pa
skutiniuoju metu stengia
masi ir į atsakomingas vie
tas skirti lietuvius, dabar ir 
susirašinėjimas vykstąs 
daugiausia lietuvių kalba.

Respublikiniuose su va
žiavimuose vartojama lietu
vių kalba, bet jeigu esama

Tačiau pasitaiką vienas ki
tas, kuris kalbąs lietuviškai

Iš Argentinos į Lietuv ą 
grižo Juozas Kaikaris su 
šeima, Stasė Kaii ienė-Skru- 
zdelytė su šeima, Mykolas 
Beriozovas su šeima ir bu- 

komunistų laikraščio 
Tėvynė” redaktorius Juo

zas Guobys.

(Elta) Jau nuo seniai ži
noma, kad Maskva kolcho
zus jramažu nori paversti i 
sovchozinę sistemą, kitaip 
tarus, juos visiškai suvalsty
binti. Tai aiškėjo iš visos ei
lės prasitarimų ir veiksmų. 
Nors ir kolchozai yra Įjung
ti į bendrą sovietinę siste
mą, noi-s ir jų struktūrą 
bei funkcijos planuojama

privatinio sklypelio nebe
tenka, kuriuo iki šiol galėjo 
naudotis kolchozninkai.

Lietuvos komunistų par
tijos organe “Komunistas” 
(Nr. 6/1959) atspausdintas 
A. Smirnovo straipsnis “To
lesnis gamybinių santykių 
tobulinimas išplėstinės ko
munizmo statybos laikotar
piu.” Jis tarp kitko išveda, 
kar “ir socializmo sąlygo
mis gamybinės jėgos keičia
si greičiau, negu gamybi
niai santykiai—todėl tarp 
jų gali atsirasti prieštaravi
mų.” Bet tie skirtumai turį..į.tc «—i.—i;_ 4. i..usnynu, paneliam, nuium- 
nės-kooperacinės nuosavy
bės suvisuomeninimo laip
snį iki bendraliaudinių.” 
Išvertus į paprastus žo
džius, čia siūloma ne kas ki
ta, kaip kolchozinę-koope- 
racinę nuosavybę visiškai 
suvalstybinti.

Kolch ozų s u v aisty bi n i- 
mas vyko ir vyksta Įvairiais 
būdais. Paprasčiausias, bet 
iki šiol dar ne plačiai varto
tas būdas—kolchozą pada
lyti sovehozu, valstybiniu 
ūkiu. Bet yra ir eilė kitų 
priemonių. Viena iš jų, tai 
kolchozų “nedalijamieji 
fondai.” Fondai sudaromi 
iš kolchozninkiĮ darbo vai
sių, iš jų nuosavybės, bet 
jie tais vaisiais negali pasi
naudoti, neturi teisės jais 
pasinaudoti. Smirnovas tei
gia, kad kaip tik šių fondų 
nuolatinis augimas sudarąs 
pagrindą kolchozinės ir 
“bendraliaudinės” nuosavy
bės suvienodinimui. (Bend
ra liaudinė—t£i tikrovėje 
valstybės, Maskvos diriguo
jamos, nuosavybe).
Lietuviai kolchozninkai su
krovė bilioną rublių—ne sau

Kokias didžiules sumas 
Lietuvos kolchozninkai su
krauna į tuos nesavus “ne
dalijamus fondus”, matyti 
iš šios lentelės (kurios skai
čiai iki 1956 metų imti iš 
statistikos leidinio “Lietu
vos TSR liaudies ūkis”, Vil
nius 1957 m., 135 psl., o 
1957 ir 1958 metams iš “Ko
munisto” 1959 m. birželio 
mėnesio numerio, 13 psl.):
Lietuvos kolchozų nedalo
mieji fondai metų pabaigoj

(milionais rublių)
bas, ir žmonės miršta badu. 
Parašykite, ar tai teisybė?

Tai j) rašo savo broliui, se
nam ateiviui. Matote, ko-

nemiršta o ir bedarbiai n 
iš gaunamos pašalpos ga 
ne tik duonos nusipirkti.

Metai Milionai rubliu
1950 .... ..............  272.4
1951 .... ......... ..... 354.7 j
1952 .... ..............  437.3 į
1953 ... ............. 508.11
1954 .... ............... 604.6;
1955 .... ..............  664.8
1956 .... ..............  788.2 į
1957 .... ..............  934.5 Į
1958 ....

Tokiu būdu tie fondai 
pereitų metų gale siekė jau 
vieno biliono rublių.
Kolchozninkai neilgai betu

rės asmeninių sklypų ir 
gyvulių

Kuria kryptimi eina kol
chozų “evoliucija,” galima 
suprasti iš Smirnovo straip
snio užuominos, kad “pir
maujančių žemės ūkio arte
lių kolūkiečiai perduoda

karves” ir kad “toliau stip
rėjant ir vystantis kolūki- 
jnei gamybai kolūkiečiai at- 
jsisaky* savo asmeninių pa
galbinių ūkių,” nes jiems, 
girdi, naudingiau būsią 
gauti produktus iš visuome
ninio ūkio. Bet patsai Smir
novas įspėja tuo atžvilgiu 
(perdaug nesiskubinti, nes 

i tol, kol visuomeninis ūkis 
negalįs pilnai patenkinti 
kolchozninkų poreikių 
tiems produktams, nesą ga
lima likviduoti kolchoznin
kų pagalbinių ūkių. Dar ir 
kitoje vietoje Smirnovas 
lyg ir mėgina stabdyti sku
botumą ir per greitą perėji
mą į pilnesnį komunizmą. 
ĮGirdi, per anksti įgyvendi
nus komunistinio paskirsty
mo principą (kiekvienam 
pagal poreikius) “visuome
nė negalės patenkinti visų 
narių poreikių ir tai diskre
dituos komunizmo reikalą.” 
Tik tuomet, kai būsiąs su
kurtas materialinių gėrybių 
gausumas, ir kai "žmonės 
savo noru ir nepriklausomai 
nuo materialinių gėrybių 
gavima mato dirbs pagal 
savo sugebėjimus . . . gali
ma bus pereiti prie paskir- 
'stymo pagal poreikius.” Ti
kriausia, ir pačiam Smirno
vui yra aišku, kad jis čia 
kalba apie gana tolimą atei
ti. Sovietų Sąjungos gyven
tojai jau daugiau kaip 40 
netu laukia nesulaukia to 
‘gėrybių gausumo,” apie 
turi kalba Smirnovas.

Kita svarbia kolchozų 
‘suvisuomeninimo” priemo- 

i ie Smirnovas laiko “tarp- 
. kolūkinės nuosavybės” kū
limą: bendrų elektrinių, že
mes ūkio produktų perdir
bimo įmonių įrengimą ir 
statybinių medžiagų ruoši
mą ir pan. Tąja kryptimi 
Lietuvoje ir einama.

Kolchozams ir kolchoz- 
ninkams uždedamos vis 
naujos naštos (pavyzdžiui, 
darbai prie kelių taisymo 
ir tiesimo, naujų mokyklų 
statyba), kasmet iš kolchoz
ai nkų atimama šimtai mili
onų rublių ir kraunami į ne
dalijamą fondą, einama 
iprie to, kad kolchozninkas 
nebeturėtų nė savo nuosa
vos karvės, nė kiaulės, nė 
to mažo privatinio sklypelio 
—visa privalo eiti “bendra- 
diaudinėn” sąskaiton, kurią 
tvarko Maskva.

j Smirnovas netiki, kad to
limesnis kolchozų darbas ir 
pertvarkymas vyktų sklan
džiai. Nepasitikėjimas kol- 
chozninkais tryški kad ir iš 
šito sakinio: “Tol, kol su
kurtas produktų gausumas 
ir darbas taps tikrai gyvybi
niu žmonių poreikiu, reika
linga kuogrieičiausia .vals
tybinė darbo mato ir varto
jimo mato kontrolė.”

Tas teiginys, žinoma, tai
kytas ne vien tik kolchoz- 
ninkams. Sovietiniai-komu- 
nistiniai valdomuose kraš
tuose visi dirbantieji ir visi 
darbo vaisiai visą laiką yra 
“kuogriezčiausioje” valsty
binėje kontrolėje.

TIKRAS KUBIETIS

Kabos ūkininkas ib»isi sėdėdamas balr.e pakely į sostinę 
dalyvauti Castro sukilimo 6 metų sukakties minėjime.

SENELIAMS DAR 
REIKES PALAUKTI

Amerika yra turtingiau
sias kraštas, o vis dėlto ja
me seno amžiaus sulaukę 
žmonės nėra kaip reikia ap
rūpinti. Jei jie turi pensiją, 
tai kol jų liga neužpuola, 
dar šiaip taip gali verstis, 
bet kai tenka į lovą atsigulti 
ir gydytis—tada dažnai tik
ra pražūtis. Kas nežino, 
kaip brangu šiandien gydy
tis ligoninėj!

Kon gresmonas Forand 
yra įnešęs įstatymo sumany
mą, pagal kurį pensininkai 
būtų operuojami ir gydomi 
veltui du uieniį ligoninėse 
arbo 120 dienų slaugymo 
namuose.

Lėšos šitam reikalui susi
dėtų iš vienu ketvirtadaliu 
procento padidinto senatvės 
pensijos mokesčio. Pavyz
džiui, žmogus uždirbantis 
$4,800 per metus, mokėtų 
$12 daugiau.

Prieš šį sumanymą piestu 
stoja darbdaviai ir ypač 
gydytojų draugija ir priva
tinio draudimo bendrovės. 
Jie šaukia, kad tai yra iš 
pasalų slenkantis socializ-

Darbingų kolchozninkų, 
dalyvaujančių g a myboje, 
pagal minėtą statistikos lei
dinį yra per 500,000. Kaip 
noriai ar nenoriai ta pusė 
miliono žmonių įsijungs į 
naujų kolchozinių reformų 
vykdymą, nuo to pareis ir 
tų reformų sėkmingumas 
Lietuvoje. Nors ir daug kal
bama apie kolchozninkų 
“suinteresuotumo” kėlimą, 
vis dėlto Lietuvos, kolchoz
ninkai ir toliau yra ir bus 
smarkiai išnaudojami.. Jei 
žadama per septynmetį jų 
realias pajamas padidinti 
apie 40%, tai tat nedaug ką 
reiškia, nes esamas uždar
bių lygis pernelyg yra skur
džias. K o m u n i s t i niuose 
Lenkijos ir Jugoslavijos 
kraštuose jau seniai supra
sta, kad sovietinio pabūdžio 
kolchozinė sistema yra ne
tikusi ir žemės ūkio gamy
bos kėlimui nenaudinga. 
Tie du kraštai nuo jos be
maž visai atsisako. Sovie
tai, norėdami išvengti vie
šos gėdos, vengdami pripa
žinti kolchozinės tvarkos ne
sėkmingumą, tiesiais ir ap
linkiniais keliais eina prie 
kolchozų pervedimo į kitas 
(sovehozines) formas. Bet 
kai Lietuvos kolchozninkas 
dar labiau nuo žemės, net 
nuo tų privatinių sklypelių, 
atplėšiamas ir padaromas 
nesuinteresuotu v a Istybės 
samdiniu, vargu tai gali 
vesti į žemės ūkio klestėji
mą.

mas ir, pasak jų, labai pa
vojingas, žalingas visam 
kraštui dalykas.

Šitą sumanymą remia vi
si sąmoningi darbo žmonės 
ir jų organizacijos.

Automobilių darbininkų 
unijos prezidentas ir AFL- 
-C1O viceprezidentas Wal- 
ter Reuther, pakviestas į 
kongreso komitetą savo nuo
monės pasakyti, ramino gy
dytojų draugiją ir privačias 

J draudimo nuo ligos bendro
ves, kurios tunka iš laisvo, 
tai yra privataus žmonių 
draudimo, kad šį įstatymo 
projektą priėmus jų biznis 
nenukesntės ir todėl jie be 
reikalo tani Sumanymui taip 
priešinasi.

Kol kas tas įstatymo su
manymas tebėra atstovų 

| rūmų komisijoj ir, kaip pats 
jo sumanytojas kongresmo
nas Forand sako, vargu šioj 
sesijoj pavyks jį į darbo
tvarkę įtraukti. Tik kitų me
tų pradžioje jis gal pateks 
į atstovų rūmų visumos po
sėdį. Koks bus atstovų rū
mų, o paskui ir senato nu
sistatymas, to iš anksto nie
kas negali pasakyti.

KAIP SULAIKYTI 
j KOMUNIZMO PLĖTRĄ

Š. m. liejios 17-19 d. d. 
įvyko Mackinac s a 1 o je, 
Mich., Moralinio Apsigink
lavimo Vyriausios Strategi
jos Konferencija- Paverg- 

: tąsias Europos Tautos joje 
'atstovavo dr. A. Trimakas, 
ĮR. Bossy ir T. Mihaelescu. 
j Konferencijoje dalyvavo 
11100 atstovų iš 41 krašto. 
'Jų tarpe Irano ir Pakistano 
i ambasadoriai ir eilė diplo
matų iš VVashingtono- 

j Konferencija svarstė ko
munistų destiuktyvinę veik
ią JAV ir kilpose kraštuose, 
'ypatingai Azijoje ir Afri- 
ikoje, o taip pat priemones 
j komunizmo kenksmingam 
plėtimuisi užkirsti kelią.

Konferencijos vadovybei 
ir dr. Frank Buihman, kuris 
yra Moralinio Apsiginklavi
mo judėjimo steigėjas, pri
tariant ir remiant, ta proga 
buvo suorganizuotas Pa
vergtųjų Tautų Savaitės mi
nėjimas. Minėjimo ceremo
nijose dalyvavo i>er 1000 
konferencijos dalyvių ir di
džiulis choras, kuris sugie
dojo per iškilmingą Paverg
tųjų Europos Tautų vėliavų 
(pakėlimą atitinkamas gies- 
jmes. Minėjime pasakė kal
bas dr- A. Trimakas, Bossy 
ir kiti. Minėjimas buvo fo
tografuojamas, transliuoja
mas ir filmuojamas televizi
jos ir spaudos reikalams.
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SKAITYTOJŲ BALSAI

Gyvi ne du, bet trys
“Keleivio” Nr. 26 išspausdin- 

iame inž. V. Siruiavičiaus staip- 

sny apie “Lietuvius inžinierius 

seniau” parašyta, kad iš senųjų 

inžinierių, peršokusių 80 metų, 

tik du bėra gyvųjų tarpe—J. 

šimoliūnas ir V. Sirutavičitfs.

Aš čia noriu pridėti, kad gy

vas yra ir tretysis — inž. tech

nologas Pranas Morkūnas, kuris 

praeitą žiemą dar skaitė Kaune 

paskaitas studentams ir minė

jo savo amžiaus 86 metų sukak

tį.
B. Giedraitis 

Port Arthur, Ont.

Jei tavo draugus ar kaimy. 
nas neskaito “Keleivio”, para
gink išsirašyti. Kaiaa am-

lik S4

GERIAUSIA DOVANA

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

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno
jant”, kaina $6.00.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadway,
Rnstnn 27. Mass-

AOSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar ji* yra toks: J. 
Venekūnas, 1 Rockwell 
Cress, Obriston, Bellshill, 
Lanarksbire. Scotland.

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. Narūnės gra

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

GINTARĖLĖ, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. 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., 
kaina .................................... $2.00

MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams; 63 psl- 
kaina ....................................... $1.50.

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

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

LEKUCIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina ............................... $2.50

KAIP JĄ NUBAUSTI?

šita hezdžionikė įsiveržė į 
svetimą batą ir reikėjo net 
policiją pašaukti, kol ją se- 
ęmė. Dabar policija neži
no, kaip ją nubausti?



208 milionai
J. UGDŽIUS 

(Tęsinys)

Apie darbininkų 
išnaudojimų

Vienas painiųjų politikos 
mokslo ir veiklos uždavinių 
yra plačiųjų tautos masių 
neturtą sumažinti, jos mate
rialinę gerovę padidinti, 
kultūrą pakelti. Kiekvienas 
pilietis turėtų suprasti, ku
riuo būdu susidaro turtas ir 
kurios priemonės leistinos, 
turto Įsigijimui naudoti.

Be didelio mokslo kiek
vienam aišku, kad turtuo
liais tapo, kurie turėjo daug 
vergų, samdinių, darbinin
kų, baudžiauninkų. Turtuo
liais tapo kariuomenės va
dai ir jų artimieji talkinin
kai, kurie, nugalėję kaimy
ną, pagrobė jo turtą, paver
gė nugalėtuosius nugalėtojų 
naudai dirbti, apkrovė juos 
duoklėmis. Valdžios turėji
mas ar galia Įsakymus ki
tiems duoti buvo vienas pa
grindinių šaltinių lobti. Val
džios susidarymas suskaldė 
priešistorinę vienalytę ben
druomenę Į ponus ir liaudį.—Maiki, ar tu žinai kelią 'kia, pas Kanados lietuvius 

Į Kanadą? 'ji yra pasidariusi jau papro-[Buvo ir kitų būdu praturtė-
—Ar tėvas norėtum tenai čiu. Įsigyvenęs paprotys ir K VA-

nuvykti? yra tradicija.
—Jes, Maiki, ne tik nore- į —Tai sakai, atlaidų ne- 

čiau, ale ir noriu. ,bus?
—O kodėl toks noras at- į —Aš nelabai 

sirado? ką tėvas vadini

dar 18 šimtmetyje: Adam 
Smith (1723-1790) ir D. Ri
kardo (1772-1823)). La
biausiai tą skirtumą išryški
no ir pavadino jį išnaudoji
mu K. Marksas (1818- 
-1883). Minėto skirtumo pa-

egoizmas buvo žmonijai iš- «
gan“g“’ Pn^vim,’ daviniam
žmonijos kultūrai 
čiau pasiekus aukšto orga
nizacinio lygio ūkio bei kul
tūros antyje, gyvenimas iš 
s v e t imo darbo pradėtas 
smerkti. Šiandien mes esa
me liudininkai vis stiprė
jančio reikalavimo tvarkyti 
šalies ūkį taip, kad dirban
tieji būtų kuo mažiau išnau
dojami.

Darbininkai būdami ap
sunkinti papildoma našta 
išlaikyti savo darbu dyka
duonius, t y. tuos, kurie pa
tys gali užsidirbti sau pra
gyvenimą, yra labai nepa
tenkinti: jie Įžiūri čionai 
neteisybę, skriaudą, išnau
dojimą, netvarką. Jau seno
vėje prasidėjo jų kova prieš 
sveikus nedirbančius. J i 
baigsis, kada kiekvienas pa
jėgus žmogus, šeima, tauta 
gyvens iš savo darbu užsi
dirbtos sau “duonos.”

teisingumui ir darbdavių 
pelno šaltinį. Išnaudojimo 
pašalinimą K. Marksas pa
dėjo socialistinio sąjūdžio 
pagrindam Socializmas tam 
tikru požiūriu yra pastangos 
Įgyvendinti t e i s i n g urną 
darbdavių santykiuose su 
darbininkais.

Tačiau, klaidinga būtų 
manyti, kad tas visas skir
tumas tarp to, kas darbinin
kams sutarta mokėti ir tarp 
darbininkų p a g a m i n tos 
darbdaviui naudos priklau
so darbininkams, kad jie 
turi modalinės teisės tą 
skirtumą pasiimti sau.

Visų pirma darbdaviui 
taip pat priklauso atlygini
mas už jo Įdėtą Įmonėje 
darbą, kaip jos vedėjo, tvar
kytojo. Jo darbas yra kūry
binis, svaras gamyboje.

Toliau, dalis paimto už-

Pudapis Penktas 

JIE GR|2O 18 DANGAUS

Sovietu spaudos agentūra paskelbė, kad šitos kalės 
vaikai buvo raketų iššauti į tolinas dausas ir iš ten 
sveiki sugrįžo.

SENOVĖS UETUVIŲ 
PINIGAI

2MOGUS SKRAIDO 
GERIAU UŽ PAUKŠTĮ

................ „ darbio iš darbininkų turi ei-
Daug išminčių ir pranašų įsįgįjįmui mašinų, žalia-

skelbė Įvairius receptus, ku
riuo būdu pašalinti išnau- vų, pastatų išlaikymui, raš

tinei, Įmonės išplėtimui, ga-
dojimą žmogaus žmogumi, patobulinimui. Ko-
Buvo daryta ir bandymų bebūtų ūkiška santvar- 
tuos nurodymus pykdyti. ka—komunistinė, socialisti- 
Tačiau sėkmės nebuvo. \ ie- kapitalistinė ar kuri ki
ną tokį nesėkmingą bandv- ta, įe mjnėtų kapitalinių iš- 
mą vykdo sovietinis bolse- ]a;dų Įmonė negali gyvuoti, 
vizmas: revoliuciniu smu- jį turį žlugti. Dėlto darbda- 
giu perkirsti likimo suverz- vjo ajga jr suma> skirta kar 
tą “neatmezgamą mazgą, [pįtalo atkūrimui, nepriklau- 

Sovietų Sąjunga davė darbininkams. Nes čia 
žmonijai skaudžią pamoką ngra išnaudojimo žymės, 
ir šiandien jos daibdi liucti- vilti Vlmi&i.
ja, kaip netun būti sprend- mag darbdaviui atlygi
namas gyventojų gerovės Rjmo už iniciatyvą, už dar- 
uždavinys. Sovietinis ko- ’ua jv rjzjką išlaikyti kon-
munizmas išsigimė Į seną kurenciją su kitomis Įmonė- 
rusišką imperializmą uzka- dydžio. Lygiai gali būti 

- - ... . - . . riauti kitas valstybes. Jis keliamas klausimas dėl
papildė grieką. Bet per at-; išraiška. Toj kovoj vystėsi nesugeba sup'rasti, kad tero- kontrolės tos sumos, kuri 
laidus jis gali tą grieką nu- žmogaus atmintis, protas, J ru ir nužmoginimu 208 mi- skil ta kapitalo atkūrimui.

O kam tėvui merginos?Išplauti ir stoti prieš šv. Pe-sugebėjimas įrankius tobu-Jionų iki darbo priemonių, * pagaiiau, toji nutraukto 
trą čystas. Tai ve, ką reiš-įimti ar ką nors nauja, nau-;Įrankių neįmanoma d“da-;darbininkams uždarbio da-, • .i • i • js.?_  _ i_ i - i.-_  •___ ____ ;_ _ _

Seniai ir žmogus nurėjo 
skraidyti, bet ilgai jam tas 
nevyko. Seniai jis laužė 
galvą, kaip pasidirbti toki 
“vežimą,” kuris galėtų oru 
vežti. Ilga ir Įdomi jo isto
rija, bet čia tebūnie primin
ta tik, kad Amerikoje dar 
1903 metais gruodžio 17 d. 
broliai Orville ir Wilbur 
Wright ore pakilę motoru 
varomu lėktuvu teišbuvo 
59 sekundes ir nulėkė 852 
pėdas, po dviejų metų jie 
jau nuskrido 24 su ketvirčiu 
mylių, išbuvę ore 38 minu
tes ir 3 sekundes.

1908 metais W i 1 b u r Wright jau pajėgė skraidyti 1 valandą ir 25 sekundes, o ,1909 metais liepos 25 d.
!(taigi jau suėjo 50 metų) 
prancūzas Louis Blėriot pir- 
jmas perskrido kanalą, kui is 
skiria Angliją ir Prancūzi- 

• ją, nuskridęs 31 mylią per 
23 minutes .. .0 šiandien, po 50 metų, iš New Yorko Į Maskvą, 
■5086 mylias, lėktuvas nuskrenda per 9 valandas ir 
48 minutes.Koks paukštis gali taip
skraidyti?

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Liepos 12 d. iš Chicagos 
išskrido i Maskvą dr. Algir
das Margelis su “Vilnies” redakcijos nariu Jokubka. 
New Yorke prie jų prisidė
jo dr. Kaškiaučius, “kentė
jęs” kapitalistiniame kalč- 
jjime už abortų darymą, R. Mizara, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių ir 18 keleivių iš 
kitų miestų.

Visi tie keleiviai tikis iš 
Maskvos nuvykti Į Lietuvą. 
Tai yra pirmoji “ekskursija”} bolševikišką Lietuvą iš 
Amerikos. Iki šiol panašios 
ekskursijos buvo suruoštos 
iš Pietų Amerikos ir iš Ka
nados.

Visi keliauninkai yra bol
ševikai ar jų bendrakelei
viai, žinomi Amerikos lietu
viams jau iš seniau.

Senovės Lietuvių pini
gai” autorius Jonas Karys 
prašo besiteiraujantiems 
pranešti, kad knyga jau 
renkama spaustuvėje. Šio 
veikalo tiražas bus derina
mas su iš anksto užsisakiu
siųjų asmenų sąrašu. Vadi
nasi, knygą užtikrintai gaus 
tik tie dar tebeskaitantieji 
lietuviškai, kurie ją užsisa
kė, ar iki rugpiučio 30 die
nos užsisakys. Tatai liečia 
ir knygų platintojus-parda- 
vėjus; jų pelnui bus duoda
ma kas penktas ekzemplio- 
rius. “Laisvai knygų rinkai” 
spausdinti jau rizikinga; te
bus atspausdinta (autoriaus 
lėšomis) tik “geležinis fon
das” egzempliorių būsimai 
neoriklausomai Tėvynei." r - ---- - --

Sprendžiant iš ateinančių 
užsakymų, “Senovės Lietu
vių Pinigų” tiražas apsiri
bos vos keliais šimtais eg
zempliorių, todėl šios gau
siai iliustruotos knygos kai
na iškilo iki 10 dolerių. Vi
sų iki rugpiučio' 30 d. užsi-

ti, pavyzdžiui, prekyba, kū
rybinis sumanumas.

Gamtos turtai, žemės plo
tai yra tik tada turtas, jei 

suprantu, ten vyksta našus darbas, ‘atlaidais.” ; duodąs pageidaujamų vai-
—Vot tebe raz 

mokslus, s k a itai
Eini į!šių. Nes pagrindinis turto 

dideles į šaltinis yra keno nors dar- 
—Sakyk, tėve, iš laikraš- knygas, o nežinai, kas yra į bas. Tai žino kiekvienas 

čių. atlaidai. Kurgi tavo ražu-; turtuolis bei darbininkas.
Namas, Įrankis, mašina (di
delis Įrankis), laivas, drabu
žis, maisto produktai—yra 
darbo vaisiai. Darbas yra 
kovos už būvį, už išlaikymą 
savęs, savo šeimos, giminės,

—Atsirado, vaike, iš ga- 
zietų.

ITOlL’Zl IniVroč- K1HS?laiIMCKT"
čiu. Matai, mano frentas, —Gerai, gerai, o kaip tė- 
Zacirka išskaitė gazietose, vas supranti “atlaidus?” 
kad Augusto 5 ir 6 dienomis
Hamiltono mieste bus dide-

—Maiki, atlaidai reiškia 
griekų atleidimą. Jeigu bu-

li Kanados lietuvių traicės’ ceris pardavė man šolderį 
atlaidai. Sako busią labai ir nusuko ant vogos, tai jis į tautos, pagaliau valstybės 
daug gražių dypukių mergi —išraiška Tni knvni vvstėsi 
nu

— Norėčiau pasižiūrėti. 
—Ar vien tik pasižiūrėti? 
—Nu, ar to neužtenka? 
—Jeigu tėvui to ir užtek-

kia atlaidai. Čigonas, kad ir 
kumelę būtų pavogęs, bet 
jei per atlaidus gaus griekų

sakiusiųjų knygų asmenų 
•vardai bus paskelbti pačio- 

is, kuri sudaro darbdavio| je knygoje. J. Kario adre-

tų, tai merginoms neužteks, atleidimų tai kelio Į .-^-,"0, girnas buvo
-Tai kaip tu rokuoji, ko S*±2^

dingą išrasti. Darbo prie-įtūros ir visuotinės naciona-
monės ii daibo vaisiai tapo.lizacijos santvaikoje suda- <?avininko gryną pelną ras: 
tartum dalimi žmogaus kū-|ryti sąlygas gyventojams arfca šėrininkų (akcininkų)

gerovės pasiekti. Sovietų dividendą, jau gali būti lai- 
bei komunizmo 40 metų iš- poma darbininkų išnaudoji- 
torija kalba, kad jiems ru- mo veiksmu. Bręsta laikas, 
pi visą pasauli užkariauti, o }ęada Įmonės darbininkų at- 
ne 208 milionų kiek didesnė S£Ovai kartu su darbdaviu 
gerovė. . .. juž vieno stalo svarstys mi-

Sunkumas panaikinti iš- nėtas tris išnaudojimo pozi- 
naudojimą glūdi dar ir ta-ciias Tačiau, Sovietų Są- 
me, kad jis tun ne vien blo- JungoJ- darbdavys kapitali- 
gybių. Susikūrimas valsty- ?tas> būdamas vyliausiu po- 
bių senovėje bei civilizuoto licij0S viršininku - diktato-

ĮCirK3l iau_____  , .......................... .... gyvenimo pradžia, taip pat rium nįekuomet nesileis Į
nusipirko naujų armo^L^"’ Ui * !“kaIin-!^inr'^rSkai  ̂ X

“rtu^d, Jų mas iš viršaus a,ba koman-

nai nuvažiuoti?

joms reikėtų?
—J a unoms merginoms,

tėve, reikia jaunų vaikinų,

neužštapuos. Ana to juk ir 
yra atlaidai, Maiki.

—Jeigu tėvas nori patek-

da, kaip pavojus būsimo 
nepritekliaus, nusilpnėjimo 
ir vargo. Iš čia kilo prisiri

si Šimas prie turto arba nuo-

408 Park Avė. 
Bridgeport 4, Conn.

ELEKTROS AKYS 
SKIRSTO PUPAS

o ne kuprotų senių. Jos ne- ^ad Kana- 'savybės jausmas.
dos Tradicinė Lietuvių Die-j Darbo priemonių 
na niekam blogų darbų ne-VyBėbuvo viena

non, kad tokie seniai ir žiū
rėtų i jas.

gautume ir tave pasiimti su juX
’ žinai, Zacirka jauauoad- 1 1 - - <

nuosa- 
zmogaus

savimi.

—Kelią aš žinau, tėve.
Diena duoda progos lietu-j Mūsų gerovei reikalingi 
viams suvažiuoti, pasigerėti daiktai ar pinigai be mūsų

savitarpes kovos išdava. da yra pirmas ir paskutinis 
Turėdamas saknis žmogaus sovietinės “demokratybės” 
egoistinėje prigimty, išnau- dėsnis.

savo dainomis, šokiais, pa- Pačil? ar keno kito se- dojimas praeityje buvo isto- daugiau į
i.._____nuliui Harhn nm<rviami n1™,*™ u«*ufciauJ• ~ Nu\,t?1 ^Ju.ę?u ™eko įsiklausyti paskaitų ir atsi-;nelių) darbo neįgyjami, o'rijos būtinybė. Pažinimas 

ir nereikia, Maiki. Muva- įmintį nepriklausomą Lietu-j darbas dėl duonos yra ne- tos būtinybės nuskaidrina
žiuosim ir visi turėsim Ka
nadoj gut taim. Gal ir atlai
dų gausim.

—Kokių atlaidų?
—Kam to klausi, juk tu

rėtum pats žinoti. Gazieto
se rašo, kad Hamiltone bus 
Kanados lietuvių Traicėsi

vą. Norėčiau ir aš tenai bū- malonus, varginantis, ati- 
ti, nors Lietuvos nesu matęs. mas ^a\k4 ir laisvę dalykas.

protą ir leidžia pažinti, kad AR 
toji būtinybė yra laikina,

SKAITĖTE DARBĄ?

__Nu tai aš Maiki turė- Dėlto kiekvienas» esant gali- kad egoizmas gali būti su- Paskutinis numeris ypa-
siu pasikalbėti ‘su ZaciikaJ"1^"’, stengiasi sav° darboįtramdytas, susilpnintas. 'tingai įdomus. Jame i-asite
ar iis norės tenai važiuoti nast$ lengvinti arba ją vi- -čia tenka kiek stabtelti jaudinančių eilerascių is Ši
kai atlaidn nehns ar neno- užkrauti kitiems ir gy-įties žodžiu "išnaudojimas”, biro, ištrauką iš didelĮ pa
lės. Jei norės tik gražių ven^ svetimo darbo bei pelno ėmimas iš svetimo sisekimą turinčios M. Kati-

**"*'''~,menrinu nasižiūrėti tai va- svet>m° uždirbto turto. jdarbo, arba dalies svetimo liškio knygos “Išėjusiems
diena. O per traicės Icermo-i,. . - . ? ' . ’ , Padalytos pastangos ma- darbo vaisių pasisavinimas, negrįžti,” idomų, supranta-

fjptnvnip žmnnAs visada !^Sim VISI tiys. Al bUS ge- jfgų kfe. 4 * 5 1 l * K

—Gerai tėve zerai kiu *auti S*111™“ didesnę
’ __ ________ naudą išskyra ž m ogaus į dinamas veiksmas,

pirmtakus tolimiausioj proi-[darbdavys užmoka

šių Lietuvoje žmonės visada 
gaudavo atlaidų, arba, kaip 
Plungėj sakydavo, gaudavo 
atpuskų. Jei kas ščyrai pasi- 
melsdavo, tai gaudavo ir 
zupelnų atpuskų.

—Bet Kanadoj bus ne 
“traicės atlaidai,” tėve, o 
Tradicinė Lietuvių Diena.

—O kas yra Tradicinė 
Diena, Maiki? Ar tai ne šv. 
Traicės kermošius su zupel- 
nais atlaidais?

—Ne, tėve. Tradicinė 
Diena reiškia, kad tai ne

Batavia, N. Y., yra dide
lis pupų paruošimo cen
tras. Viena Įmonė ten Įsigi
jo elektroninę mašiną pu
poms skirstyti. Ta mašina 
per 36 sekundes tobulai iš
valo vieną svarą pupų (sva
re yra apie 1,200 pupelių). 
Elektroniniai prietaisai tuoj 
pastebi, jei kuri pupa yra 
kitokios negu nūs tatyta 
'spalvos, jei ji yra suspaus
ta, perskelta, ar kaip kitaip 
sugadinta ir tokias išskiria. 
Jokia žmogaus akis negali 
taip tobulai pupų išrūšiuoti.

Savo protu pamanyk, bet ir 
kito išklausyk.

Ekonomikos ir politikos mai parašytą bolševikų nu- 
moksluose išnaudojimu va- kankinto prof. A. Žvirono 

kuriuo str aipsnį “Materialistinis 
darbi- istorijos supratimas ir gam-

Stenkitės gyventi t#np, kad'storėje iš kitų gamtos būty- ninkams už jų pagamintas tos mokslų materializmas.” 
mirus ne grax>«ius g„i e um. Kada buvo panaudotas prekes ar padalytą raudą Jame yra ir A. Baltaragio

pirmas Įrankis darbui ar tik dalį jų vertės, o kitą dali straipsnis apie tai, kaip mesMark Twain

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

•‘Keleivio” administraci
ja praio mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau- 

pii-mutinė tokia diena, bet ją adresą nepamiršti paraiy- 
huvo tokių ir pirmiau. Reiš- ti ir senojo.

apsigynimui p a 1 engvinti, 
tada Įsižiebė proto kibirkš
tis ir atsirado pirmieji žmo
nės.

Polinkis gyventi iš sveti
mo darbo yra egoistinis, 
prieštaraująs teisingumui. 
Šiandien jis smerktinas. Jis 
yra švelni savisaugos ap
raiška ir, nėra ko slėpti,

jis pasiima sau. Tiesa, darb- turėtume santykiauti su 
davys bemaž visuomet su- Lietuva. Tas klausimas šiuo 
moka darbininkui tai, kas metu darosi vis opesnis ir 

4 buvo sutarta. Taigi išnaudo- kiekvienas s ą m o n i ngas 
jimu vadinamas skirtumas žmogus turi jį sau išsiaiš- 
tarp gautos darbdavio nau- kinti. Tame numery yra ir 
dos ir jo sumokėto samdi- daugiau Įdomių dalykų pa- 
niui sutarto uždarbio arba siskaityti. Numerio kaina 
algos. ŠĮ skirtumą pastebėjo 81, galima gauti ir Keleivio 
mokslininkai e k onomistai. a dministraci j oje.

KELEIVIO’ KiLENDORIIIS 
1960-tjens setams

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. JĮ jau galima 
užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir pas
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame ji užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
bus Įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori
jos, nuotykių, juokų, infonnacijiį, patarimų ir daug kitko.

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

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay

į So. Boston 27, Man.
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MOTERŲ SKYRIUS
tulikams vaikščioti gatvėse jimų m«no mamyte lauks 
marškiniuose su trumpomis nekantriai kiekvieną savai-

L3tO££^3£.

A. VIENUOLIS - ŽUKAUSKAS

Plateliu ežero paslaptis
Legenda

(Tęsinys)
—Atstok tu nuo manęs dvasia piktoji! Nuramink 

jo sielą, viešpatie!—žegnojasi baltoji grafaitė ir aiški
nasi:—Aš tik saldaus vyno paveikta pajuokavau: kokia 
gali būti mūsų santuoka—aš grafaitė, o tu mužikas.

Graužiasi, blaškosi jaunoji grafaitė po savo rūmus 
ir visoje pilyje nebesuranua sau vietos.

Rytojaus dieną suvarė grafas visų savo dvaru bau
džiauninkus ir liepė jiems kibirais Platelių ežerą išsem
ti ir savo dukters deimanto šukas surasti. Grafo bau
džiauninkų susirinko minių minios ir visus ežero krantus 
su kibirais apstojo. Kiti jau kasė žemes ir plukė pylimus, 
už kurių tijūnų nurodymu turėjo vandeni pilti.

—O kas ten per triukšmas? — paklausė senas gra
fas tijūną, išgirdęs viename ežero krante žmonių bruz
dėjimą-

—Ten, šviesiausias pone, tave tarno skenduolio Ger
vazo motina savo sūnų aprauda ir iš sielvarto plėšosi.

—Duok jai dešimti dukatų ir atleisk šiai dienai nuo 
darbo, — paliepė grafas tijūnui ir padavė .jam dešimti 
dukatų.

Tijūnas nusiyrė i krantą ir po valandėlės sugrįžęs 
pranešė:

—Neima, jūsų šviesybe. — Ir grąžino grafui tą de
šimti dukatų.

—Ar tai jai dar mažai? — susiraukė grafas. — Mu
žikus aš perku ir parduodu po penkis dukatus. O jei ji 
nenori priimti mano malonės, tai Įkrėsk jai šimtą rykščių-

—Palauk, tėve, aš pati noriu su ja pasikalbėti, — 
paprašė grafaitė tėvą ir savo baltuoju laiveliu nusiyrė 
j krantą.

—Tai kiek tu nori už savo sūnų? — paklausė gra
faitė skausmo parblokštą motiną.

JOS* Vlfc.\A (JI KITĄ GKA2ESNĖ

Tai dalis tu gražuoliu. kurios Long Beach. Calif.. varžėsi dėl pasaulio gražuolės var
do. Viršuje kairėj Missouri gražuolė Barbara Stell su Peru gražuole Mariategui 
Ha’vkins valgo pietuose vartojamu būdu keptą viščiuką. Viršuje dešinėj Burmos gra
žuolė Than Than Avė kabina hawajietišką vainiką Korėjos gražuolei Hvun Choo 
O!.. Apačioje kairėj 2owos gražuolė Kay N ielson indėniškai apsivilkusi, vidury Pran
cūzijos gražuolė Francoise St. Laurent valgo kornus, dešinėj N. Mexicos gražuolė 
t arol Jonės, vietoje atsisakiusios Simone Ingersoli. Paskutinioji sakosi atsisakiusi 
ne dėl to. kad katalikų bažnyčia draudžia dalyvauti, bet dėl varžytinių valdininkų “ti- 
ranijos.” 1

rankovėmis ir dėvėti giliau 
iškirptas sukneles.

Be to, kardinolas pareiš
kė, kad vyrams ir moterims 
kariu maudytis yra padėtis 
“labai artima nuodėmei ir 
skandalui,“ todėl jos reikia 
vengti.

MAMAI LAIKRAŠTIS

Savo mamytės Onos var
dinių proga siunčiu $5 ir

tę. Viso gero.
Liutvinzkas

APDRAUDĖ ME1L£

Rugpiūčio mėnesi iš bu
tono (Anglijoje) j Australi
ją išvyksta 25 mergaičių 
choras. Chorisčių berneliai, 
susii ųpinę, kad kuri nora 
mergelė gali “pasidaboti ’ 
australiečiui ir už jo ište
kėti, nutarė apsidrausti. Jie 
surado draudimo Įstaigą,

prašau siųsti “Keleivį“ ma-ikuri už $2.80 išmokės $700 
no mamytei Onai Liutvin-i kiekvienam, kurio “širdelė“ 
skienei, Harrisburg, Ilk, o‘Australijoj ištekės, 
vieną dolerį skiriu Maikiui; —į^imingi „amai, kur žūiū ia 
su Tėvu, kurių pasikalbę- vaikai.
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ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Kaip snpkmėti
V. FUNKIENE

man. Tada pranešiu, tik 
prašau atsakymui pridėti 2 
tarptautinius pašto kuponus 

i laiško persiuntimo išlaidom 
•padengti.

Vasaros metu moterys kus.” Bet jeigu valgyti ma 
•ri vnatingai gražiai atro-.žiau negu reikia kaloriiu,

i

dvti. Lengvos suknelės, !tai organizmas pradės var-
PABĖGO HAREMO 

GRAŽUOLĖ
Aš noriu, kad jūsų didžiūnų ponų veislė amžių maudymosi kostiumai be itoti tuos “lašiniukus.

Azijoje, Arabijos pusia
salyje yra porą kartų di-

amžiams iš šios padangės išnyktų ir kad jūsų čia dau-į pasigailėjimo rodo, kur yra! Badauti visai nereikia, 
giau nė kvapo nebeliktų, — atsakė jai pagiežos apimta perdaug “lašiniukų,” todėl -nereikia ir vienodai valgyti,
motina. daug kas r.ori suplonėti. Ireikia tik laikytis, kad nesu-jdesnė regu Lietuva Jemeno

Yra visokių labai rėkia- Į vartoti daugiau negu reikia valstybė. Jos karalius, ima-

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, katp Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių. di
delio formato. Kaina ...... $5.5C

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

ŽVILGSNIS f PRAEITI, K. Žuko |- 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ........................................ $5.00.

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

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

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

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

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

'VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl., kaina .. $1.00—Kaip tu drįsti? — sugniaužė savo kumštelius bal

tarankė grafaitė ir sukando dantis.
—Grafaitė, tu re grafaitė, o ežero ragana! Tu ir ma

no sūnų savo burtais užkerėjai. Tavo balti veideliai ir 
žalsvos akys, bet sąžinė juoda kaip pečiadengtė, o protas 
bukas kaip kumelės: kumelkaktė tu ’

—Pridėkite jai šimtą rykščių ir nuo manęs,— palie
pė grafaitė tijūnui, sėdo į savo baltąjį laivelį ir sugrįžo 
atgal į salą.

Budeliai ir tijūnai sugriebė nelaimingą moteriškę 
už parankių, įmetė į laiveli ir nusiyrė su ja į Pliksalį, 
kuriame plakdavo plikai išrengtus žmones-

Bet nelaimingoji moteriškė, nė šimto rykščių r.epa-
3, amžinai užmerkė akis.

$ Pasipiktinę baudžiauninkai metė kibiras, sviedė eže
ran kastuvus, pagrasė kumščiais salos rūmams ir, pirmą 
kaitą pasipriešinę savo ponui ir jo tijūnams, išsiskirstė 
į namus. -

Grafas siuto, šėlo, plūdo savo tijūnus, bet daryti ne
buvo kas — visus negi nubausi.

Ir sekančią naktį išgirdo grafaitė salos pakrantėje 
skenduolio šauksmą:

—Zifrina, imk savo deimanto šukas ir atiduok man 
ką pažadėjai — savo ranką ir širdį.

Ir taip kas naktį kas rakti. . . -Jau iš pat vakaro sa
los pakrantėse pradeda bailiai šnibždėtis švendrės, krūp
čioti ajerai, linguoti meldai, i vidunaktį* pakyla vėjas, 
bangų skiauterėmis pasišiaušia ežeras, ir, kai visai su
temsta, skenduolis Gervazas vėl atblizguoja su grafaitės 
šukomis ir, priplaukęs salą, vėl šaukia:

—Zifrina. imk savo deimanto šukas ir atiduok man 
ką pažadėjai — savo ranką ir širdy

Nebeištvėrė senas grafas salos rūmuose it vien; 
naktį su savo gražuole dukterimi nežinia kur išsidanginc 
ir daugiau nebegrįžo

Pasitraukdami iš Lietuvos švedai išsprogdino Pilie, 
saloje rūmus, sudegino ąžuolini tiltą i krantą ir išniokoję 
parką. Ir šiandien Pilies saloje tik rūmų pamatų akme 
nys giliai įsmigę žemėn teberiogso, o giedrą dieną van 
denyje galima Įžiūrėti ir sudeginto tilto stypsančius ąžuo 
linius polius. \ isa praėjo, visa išnyko, tik saloje ir parke 
dar išliko šimtamečių medžių, kurie, vėjo lankstomi ii 
šniokščiančių ežero bangų pritariami byloja pasakoje 
apie kitados čia buvusi pasakišką kraštą, žydėjusią poni
jos prabangą, turtus ir darbo žmonių vergovę. Pasakoje 
byloja ir apie buvusius Platelių valdovais, išdidžius.gra 
fus, kurie nepaliko pėdsakų, kad ką gero ir naudingo bū
tų žmonėms padarę.

kalorijų. Vienų dieną gali- mu vadinamas, yra 67 me- 
ma mažiau, kitą daugiau tų amžiaus, bet žmonų jis 

jais reikia būti labai atsar- • valgyti, svarbu, kad per sa-jis turi ne vieną tuziną- 
gioms, nes dauguma yra net'vaitę kalorijų skaičius ne-; Jis ir i Italiją atvykęs gy-
žaiingi. Sunku ir badauti ir'viršytų aukščiau minėto kie->dvtis atsivežė kartu dalį sa- isu£
nesveika, o ,be to, po bada- kio. -vo haremo, 20 žmonų ir sti-
vinro, kada pradedama vai-Į Dėl to, aišku, reikia žino-'pi ią sargybą, kuri su pla- 
gyti, tai svoris ypatingai'ti, kiek kuris maistas duoda'čiais kardais žmonas sau- 
greitai didėja ir tuo būdu kalorijų. Pavyzdžiui, 100 gojo. O vis dėlto jis grjžda- 
visas “kančias“ paverčia!gramų (pusketvirtos unei-Jmas lėktuvu namo pastebė-
niekais.

Bet galima suplonėti ne
gadinant nei sveikatos, nei;
savo nervų, ne iš karto, bet :yra 250 kalorijų. Viename žiausia ir pati jauniausia 
palaipsniui, užtat pastoviai, banane yra 120 kalorijų, o Jemeno imamo žmona.
-r__ . ~ .. j..:. ;.. ' On V. .* ___ ■■ _

muojamų vaistų, kurie pa 
deda numesti svori. Bet su

gramu
kardinolasMat. kiekvienas maistas, j (apie dvi uncijos) šokolado T 

uekvienas patiekalas turijPlVtelė jau turi 360 kalorijų. ;1l \ "kivvąkunas Das.
sssa -tSS- sa

o amžių, ūgį ir darbą rei- kle—120 kai. ir t. t.
Čia negaliu surašyti:ia per dieną tarp 2,000 ir

000 kalorijų. Jeigu valgysi'sų maisto rasių kalorijų 
Jaugiau kalorijų, tai tos vi-įskaičių, bet kam tas įdomu, 
os daugiau suvartotos ka- galės, paieškojusi knygose 
orijos pereina Į “lašiniu- rasti arba gali parašyti

susižiedavusiems vaikščioti 
gatvėmis laikantis už ran- 

V1" kų arba pasilikti viniems. 
Jis uždraudė taip pat ka-

Daug daug nuo to laiko jau metų praėjo ir daug 
’aug iš Platelių ežero Babrungos upe vandens nutekėjo, 
os liūnuose ir atavaruose iki paskutinio išnyko bebrai; 
> ir ji pati išseko ir susiaurėjo; pamiršo žmonės ir bau
džiavą. ir išdidžius grafus, ir baltarankę dykaduonę gra- 
aitę ir jos auką — skenduolį Gervazą. Visa pamiršo, tik 
ą ežero pakrantę, kurioje skenduolio motina gražiąją 
vafaitę kumelkakte apšaukė ir grafus prakeikė, žmo- 
ės ir šiandien Kumelkakte vadina. Prigijo žmonėse iš 
ų laikų ir salų pavadinimas — Pliksalis, kuriame plak
avo plikai išrengtus žmones, Pilies sala ir Veršių sala, 
un«je ,.>mai puotai plaudavo veršius.

Nors jau daug metų nuo to laiko praėjo, bet prieta- 
ingi žmonės ir šiandien kalba, kad vasaros nakties mė- 
įesieną ar kitą kurią vėjuotą dieną, kai subiura ramus 
datelių ežero plotas, o ribuliuotas paviršius putotomis 
Jangų skiauterėmis pasišiaušia, ima švituliuoti grafaitės 
leimanto šukos: blyksteli jos čia vienoje, čia kitoje vie- 
oje, bet gobšios ežero bangos viena akimirka vėl jas 
paneria ir vėl vandeny nuo žmonių akių jmslepia.

(Galas)

RODO Rt SŲ MADAS

New Yorke Siun meta yni 
Sovietu Sąjungos paroda, 
kurioj sovietai rodo save 
madas. Tamara Mengąšudi- 
nova yra viena iš tu, ku
rios tas madas rodo 
kielėms.

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $6.00

Ankštai tijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SUNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Birma dalis 
280 psl. Kaina ...................... $3.00

NEMUNO SŪNŪs, Andriaus Valuč
io romanai antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.. 

«jlhltogfen,; pats; fcovęs, ktonigu 
rašo, kaip kunigas Vasaris < 
dėjo kunigystės dėl moterystes. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
ga, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
na ........................................... $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

oopieriuje. Kaina .................. $8.60
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E 
Drasutienė, O. Radaitienė, E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina •••••.«.«••• $7.60

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. $4-00

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

. ENGVAS BŪDAS IŠMOKTI AMO 
LISKAI. Geriausias vadovėlis pra

vedantiems angliškai
Karimų, angliškas

MILŽINO PA UNKSMĖ. Balio 
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gura
>opiera. Kaina ...........................$2A0

v * t - *”*e»ėye»-
’ER KLAUSUČIŲ ULYTĖLŲ, pa.

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20.

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
parašytas istorinis romanas ii Že

maitijos krikšto laikų. So kietais 
apdarais. Kaitra ............ $2A0
IENAS KAREIVIS MATUTUTI8, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastų žemaiti, kurių 

nuostabių dalykų padarė, tik 
vieno, kuil tikrai turėjo 

237 pal. Kaina ........... $2.

’ IETUVTU KALBOS GRAMATIKA 
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

Amerikos lietuviams. 144 pusią m u 
Kaina ........................................... J0
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Rinki,
Miškini. Tuma. Savickį. Liras ir kt. 
?49 pusi. Kaina............................$2.60
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kaina ........................................ $1-50.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kain keitėsi vi

suomenės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ................................
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas vienas tragiškiausiu mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savojo 
krašto, 536 psl., kaina .... $5.<K).

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslaoiu. 
Kaina ............ ...................... $2.00

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

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

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalia 414 psl. Kaina .... $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi knv- 
ga. Kaina ............................... $1-20

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mū 
chelsonienės parašyta: 250 įvairių

-eeeptų. 132 pusk Kaina ....$1.2$
POPIEŽIAI IR LTETttVA. Kunigo 

M. Valadkoa parašyta knyga. 2r4| 
uusl. Kaino $2.50-
4 KTSS TN TRE D ARK. J. Jazmi

no anglu kalba sodrūs vaidelis,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $1 
minkštais viršeliais .........$1.0f

VavĘsV, h. Abelkio ro.' 
manas ii žemaičiu Kalvarijos pra. 

rities. Kietais virščliais. 467 
piai, kaina ...................$4.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETO 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu, 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo uraktika. La-
bal daug medžiagos. 96 pnslanlai 
kaina ................................................ 50 r.
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogo! e 

avarbianaias veikalas, išvertė H
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi- 

ŠEVTZMAS. Pairai K. Kantsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tur 
klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
•SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa. 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
-raa. Kaina .......................................10e
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... $3.

TAVO KELIAS | SOCIALIZMĄ.
PnraM Leonas Blumas. Trumpa* 

socialismo aiškinimas. Kaina 25c.

KODĖL
Pilna

AS NETIKIU J DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems

............................... 20c

IUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukaze razbaininkas buvo pasidė

tus Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. I.ietu- 

voe aocialdemokratų raštai dėl bol- 
švriln^^upacijos ir teroro Lietuve-

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
DEMOKRATINIO SOCI A L1 Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga iių dienų klausimams supras
ti. Kaina ..................................... 6«e
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

•»■ Jrmras bgi Jr kų apie už

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS 

-> Se
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rios bus pasiųstos prez. Ei- lankėsi dr. B. Matulionis 
senhoweriui ir šen. P* Doug-

KONSULATO IEŠKOMI

SKAUTŲ TĖVAMS
Gerb. Skautų Tėveliai,

Turiu pareigą pranešti 
Jūsų žiniai, kad LS Brolijos 
Atlanto Rajonas š. m.'rug
piūčio 30—rugsėjo 7 d. ren
gia skautišką stovyklą. Vie
ta parinkta Cape Cod— 
CAMP CHILD, Manomet, 
Mass. (IX mylių už Plym- 
outh važiuojant j Cape Cod. 
Stovyklavietė ir jos ženklai 
yra prie Rt. 3A.)

Rytinio pakraščio lietu
viai skautai jau yra turėję 
progos kalbamoje stovykla
vietėje stovyklauti prieš 5 
metus, kada skautai ir 
skautės buvo susibūrę j I 
Stovyklą, pavadintą RAM- 
BYNAS. Tai amerikiečių 
skautų stovyklavietė svei
kame Cape Cod pušyne, 
prie švaraus ir saugaus eže
ro—Long Pond. Čia randa
si puikūs įrengimai, 
kuriais ir mūsų stovyklau
tojai naudosis. Mūsų žinio
je rasis maistui sandėliai, 
šaldytuvai, ligoninė, keletas 
pastatų, 20 laivelių, koply
čia ir kitkas.

Stovyklon norime sutrau
kti visą Atltnto pakraščio 
jaunimą pradedant vilkiu
kais ir baigiant skautais vy
čiais bei vadovais. Ten pat 
stovyklaus ir sesės. Stovy
kla pavadinta RAMBYNAS 
II-sis.

Per tas 9 dienas stovyklų 
vadovybė darys viską, kad 
mūsų jaunimas ne tik fiziš
kai sustiprėtų, bet kad įgy
tų lituanistinių žinių, lietu
viškų dainų, tradicijų, kas 
Įsąmonins stovyklautojus, 
jog jie yra mūsų Tautos na
riai ir kaip tokie turi mokė
ti savo kalbą ir nevengti 
ją visur naudoti.

Čia stovyklaus ir vilkiu
kai. Jiems yra gautos skau
tiškos lauko kabinos su lo
velėmis, čiužiniais ir kt pa
togumais. Taip kaip praei
tyje, taip ir dabar maisto 
gamybą tvarkys prityrusios 
mamytės. Tai bus visiškai 
autonomiška stovykla su sa
vo programa ir vadovybe. 
Stovyklai vadovaus prity
ląs vilkiukų srities vadovas 
ps. Juozas Raškys (467 
East St, New Britain, Ct), 
kuris pats yra vilkiuko tė
vas. Oras kalbamu laiku 
yra šiltas—malonus. Esame 
kpri yra kurortinėje apylin- 
tikrki, kad visi tėveliai bus 
patenkinti ir stovyklaviete, 
kėj, o taipogi programa bei 
priežiūra.

Mokestis yra sekantis: 
1 stovyklautojui iš šeimos— 
$20, 2—$35, 3—$50, 4—
$65. (Mokesčio atžvilgiu ir 
mergaitės įskaitomos). Visi 
stovyklautojai, reikalaujant 
amerikiečiams s k a utams, 
bus apdrausti nuo įvairių 
nelaimių.

Visais stovykliniais rei
kalais prašome kreiptis į 
savo vietovės skautų vado
vus. Skautų-vyčių stovyklai 
vadovaus s. Vyt Pileika, 
1C39 Maple Avė., Hartford, 
Conn. Maloniai prašome 
stovyklą aplankyti rugsėjo 
5-6 d. d.‘

Su skautiška pagarba
s. Alg. Banevičius

Vadeiva

Padėkos žodis

Širdingai dėkojame vi
siems atsilankiusiems į mū
sų pikniką liepos 19 d. Ro
muvos Parke. Tai buvo vie
nas gražiausių ir linksmiau
sių išvažiavimų, kokį legio
nieriai bet kada yra turėję.

Ačiū legionierėms mote
rims už labai gražų darbą 
ir širdingą pagalbą mums.

Dovanas laimėjo prie var
tų: 1-ąją dovaną $25.00— 
Nr. 232; 2-ąją dovaną— 
Nr. 707; 3-iąją dovaną— 
Nr. 68; 4-ąją dovaną— 
(Nr. 846. Degtinės butelį lai
mėjo Nr. 10812, o sūrį— 
Nr. 10813. /

Buvo daug klausimų apie 
geltonus tikietus. Kadangi 

i tų tikietų tvarkytojas pabė
go iš pikniko nieko nepaaiš
kinęs. tai Pikniko Rengimo 
Komitetas nieko dėl to ne
gali paaiškinti ir nieko ben
dra su tais tikietais neturė-

Tokios mintys viešpatavo 
liepos 25 d. So. Bostono L. 
Pil. Draugijos salėl sušauk
tame visų pavergtųų; tau
tų susi rinkime neseniai 
prezidento Eis enhowerio 
paskelbtai Pavergtųjų Tau
tų Savaitei paminėti.

Kadangi susirinkimas bu
vo sušauktas paskubomis, 
ttai daug kas apie jį nežino
jo, o ir karštas oras nebuvo 
tam palankus* Taigi ir susi
rinkimas negalėjo būti per- 
gausus. Jame vyravo lietu-

Vadovavo latvių tarybos 
viai.
pirm. V. Lambergs, į garbės 
prezidiumą pakvietęs visų 
dalyviujančių tautų atsto
vus. Lietuvius atstovavo 
ALTo skyriaus pirmininkas 
J. Arlauskas*

Komp. J. Kačinskui su
grojus Amerikos himną, 
prasidėjo kalbos. Turėjo 
kalbėti valstijos senato pir
mininkas J. Powers, bet, 
kaip adv. J* Grigalus prane
šė, jis buvo sutrukdytas at
vykti. Nebuvo ir “I led 3 liv- 
es” knygos autoriaus H. 
Philbricko, kuris, vykdamas 
į susirinkimą susižeidė, to
dėl kalbėjo tik atskirų tau
tų atstovai: latvių, rusų, 
vengrų, armėnų, lenkų, lie
tuvių.

Visų kalbose buvo reiš
kiamos tos pačios mintys: 
ačiū Amerikos valdžiai už 
tai, kad pavergtosios tau
tos nepamirštos, bet nepa
kanka to, kas iki šiol dary
ta, reikia veiksmingesnės 
politikos, reikia mums pa
tiems visokiais būdais sten
gtis supažindinti Amerikos 
visuomenę su pavergtųjų 
tautų padėtimi, aiškinti ko
munizmo pavojų, tironai 
nėra amžini, tik būkime

Praeitą ketvirtadienį mus 
aplankė dr. B. Matulionis iš 
Wallum Lake, R. I., kuris į 
Bostoną buvo atvykęs savo 
sūnaus, atskridusio iš Hali- 
fax, pasitikti.

Dr. B. Matulionio vyres
nysis sūnus Gediminas Ha- 
lifax’e baigė medicinos 
mokslus ir dabar atlieka 
privalomą 1 metų praktiką. 
Jaunesnysis sūnus Mindau
gas šį pavasarį baigė vidu
rinę mokyklą ir nuo rudens 
Clevelande studijuos medi-

BUVO SMAGI GEGUŽINE šeimoj bus trys daktarai:

las, kuris Pavergtųjų Tau
tų Savaitės rezoliuciją pa
siūlė kongrese.
| Beje maža pastaba. Salėn 
; kitos tautos atsinešė savo 
.tautines vėliavas. Viso labo 
ijų buvo 7. Bėdos buvo su 
mūsų vėliava. Pasirodo lie
tuviškos salės šeimininkai 
jos neturi, reikėjo pasku
bom jos kitur ieškoti. Taip 
neturėtų būti*

Ž-tis

Praeito sekmadienio gra
žus oras daug prisidėjo prie 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos gegužinės, kuri buvo 
Romuvos parite, pasiseki
mo. Ji nebuvo tokia gausi, 
bet visiems buvo smagi. 
Vietos ten daug—galėjai 
Įžolėj kaitintis, ar pavėsy ra
miai sėdėti, didelėj salėj 
šokti, kopūstus su dešra kir
sti, užgerdamas kuo nors 
silpnesniu ar s tipresniu. 
Kaip kas išmanė, taip ten 
save ir ganė. Ypač, rodos, 
netrūko prie baro svečių, o 
tą barą valdė M. Strazdie
ne, G. Strazdas ir dar vie-

‘jo. Gal tų tikietų tvarkyto- 
Įjas pats pasiaiškins kada tvirti laisvės siekime, pa- 
nors. (vergtieji kraštai atgaus lai-

Komiteto Pirmininkas svę.
Sisirinkimas priėmė ati

tinkamas rezoliucijas, ku-
Inžinierių išvyka

In-
Są-

I Amerikos Lietuvių 
žinierių ir Architektų 
jungos skyrius rugpiūčio 23 
d. rengia savo narių su šei
momis ir draugais išvyką į 
lOsterville Manor (J. Kapo
čiaus vasarvietė).
Išdykėliai daužo langus

Nuo šių metų pradžios 
Bostono valdinėse mokyk
lose vien išdaužytų langų 
nuostolių jau yra virš $30,- 
000. Pernai per visus metus 

'tų nuostolių padaryta už 
77,884 dolerius.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie»uvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

*14t ’ £ -f G
siųsti kartu m

tėvas ir du sūnūs.

Dainininkas Baltruiaitis 
lankėsi Bostone

Buvęs Lietuvos operos so
listas Vladas Baltrušaitis 
praeitą savaitgalį svečiavo
si pas Aleksandrą ir Anta- 
tą Gustaičius. Jis gyvena 
New Yorke.

Visur savo bėdos

Newton miestas negali 
atsiginti nuo špokų, kurie 
naktimis užgula parką ir sa
vo triukšmu trukdo žmo-

Bajelis Vladas ir šeima. 
Balevičius Juozas, advokatas 
Vilniuje iki 1944 m.
Ceškevičius Albinas. Bronius. 
Edvardas ir Juozas, gimę She- 
aandoah. Pa. Tėvų vardai Juo
zas ir Anelė.
Dižulskytė-Karaveckienė Vale
rija ir jos seserys Irena ir Ma- 
ryte.
Gabalis, Julius ir Domicėlė. 
Janulionis Mikas ir šeima, buv. 
teisininkas Alytuje.
Jucys Juozas ir sesuo Antosė, 
Juozo vaikai, iš Milašaičių kai
mo, Plungės valsčiaus. 
Klumbys, Dominikas ir Izido
rius, iš Kalmėtų k., Švėkšnos v., 
Tauragės aps.
Kučinskas Vladas, kilęs iš Šiau
lių, buvęs puskarininkas Lie
tuvos kariuomenėje.
Lukošius Antanas, Jono sūnus, 
gim. apie 1905 m.
Marcinkevičius Pranas, iš Liud
vinavo, Mariampolės aps., gyve
no Clevelande.
Martinkus Domas, gimęs 1915 
m., buvęs Vokietijoje.
Matutis Kazys, Antano sūnus, 
gyveno Chicago, 111., 3504 S. 
Union Avė.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti šiuo adresu:
CONSULATE GENERAL OF 

UTHUANIA 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GERIAUSIA PROGA
Pigiai parduodu bizni—namą su vi
sais įrengimais, šaldytuvais, baldais, 
apartmentais ir atskirais kamba
riais, nuomojamais vasarą ir žiema. 
Visi jrengti. su gražiais baldais 
(furnitures). Pirmame aukšte vie
nas apartmentas tinka krautuvei. 
Kalima turėti biznį, ar amatininkui 
tinka jo amatui. Prie didelės gatvės, 
jūros maudynės prie pat namo. Va
sarą ir žiemą puikus pelnas iš vasa
rotojų. Prašau atvažiuoti ir apžiūrė
ti. Šildymas aliejumi. Parduodu pri
vačiai be agentų. Kreiptis:

Mrs. Anele Raktis
125 Atlantic- Avė. (32

Atlanti; City, N. J. Phone: 5-2338

SIŪLO DARBA
Reikaiingas vidutinio amžiaus vyras 
dirbti ledaunėj (icehouse). Patyrimo 
neteikia, mes išmokysime. Prie al
gos kambarys :*u maistu. Turi turė
ti šoferio laisnį. Šaukti vakarais: 
LAKESIDEE 4-3838. Laconia, N. Ii. 
arba rašyti:

Mrs. I.udoviki Rudzinski 
1258 Union Avė. (32
lake pert, N. H.

PARDUODU FARMA
Parduodu farma—85 akrai žemės su 
darž’ne. D’rbamos žemės apie 35 ak
rai. Prie didelio kelio, netoli Merri- 
ntack. N. H. Rašyti:

Mrs. M. B.
636 Bioadway (32
So. Boston 27. Mass.

J ieško įimtu

BARGENAS BARGENAS

Ekonomiiki

BARGENAS

Paketai

i

v-. — -__Hėms miegoti, o jeigu įsi-
nas jaunas paslaugus bičių- J 9
lis*
Buvo gegužinėj ir laimingų, 
kurie gavo dovanų: $10 J. 
Peldžius, (13); po $5 Roy 
Paul (1006) ir J. Andrew 
(1353), “Keleivio” prenu
meratą metams M. Michel- 
sonienė (811) ir “Darbo” 
metinę prenumeratą P. 
Šveikauskas (143), šampa
no butelį Vasaris (64), sū- 
tu j. v mciunas (o) ir pyra------

va pasivaikščioti, tai grįžta 
išmarginti.

O 38,000 gyventojų mie
stas Nonvich skendo šiukš
lėse, kai liepos 2 d. sustrei
kavo šiukšlių vežėjai, reika
laudami padidinti uždar
bius. Galima įsivaizduoti, 
kaip ten buvo, kai 3 savai
tes gatvės nebuvo šluojamos 
ir šiukšlės nebuvo išveža*

gą Trasas (15).
Ž-tis

Protauk pats už save ir tegul 
kiti turi teisę tą patį daryti.

Voltaire

Praeitos savaitės gale 
betgi streikas pasibaigė, 
darbininkai dalį savo reika
lavimų laimėjo.

Niekas nėra toks turtingas, 
kad galėtų be kitų būt laimin
gas.

KUR ATOSTOGAUTI?
Naujai atremontuota lietuvių vasarvietė LAKE HOTEL 

7th Avė ir Park Avė. kampas, Asbury Park. New 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 Aacfcor Room žinomas savo puikia atmosfera, 
šokiams groja džiazo orkestras. Maudytis jūroje bilietai vasar
vietės svečiams duodami veltui. Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: LAKE HOTEL 7th Avė & Park Avė. corner 
ASBURY PARK, NEW JERSEY
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Apvalyk savo odą
Strhftlaau Naajas Gyly, Daru

Džiaukis Svaria, malonia odo, laisva 
noo visokių negražių ir nepatogią 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nao. 
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
paoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos fopinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis Ir ne
kenksmingas jantriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jfts kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.

Pinigų—19 Dienų
Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai 

tas stebėtinas vaistas veikia, pada
rykit 10 dienų bandymą be rizikos.A ėa.lln Oal» OAU_nvaitp vm sctvu
dą ir adresą. Kai Tropicana Oint* 
ment ateis, užmokėk laiškanešiui $2 
ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at
siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
srvo pinigus.
Į Kanadą ir kitur $2.50, mokėti 
iš kalno.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX SOS 

CLINTON. INDIANA
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Aš. Marė Baranauskiūtė-Kruko- 
nienė, kilusi iu Klepočių km.. Mer
kinės paran., ieškau savo sesers Liu
dvikos Baranauskiūtės-ČERNIAU- 
SKIENĖS. Atvažiavo Amerikon 1910 
metais. Ji, jos vaikai ar apie ią ką 
nors žinantieji rašykite šiuo adresu: 

Mrs. Ona Malakauskas 
234 Broadu-ay (35
Bayor.ne, N. J.
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Viktoras Malaškevičius, gyvenąs Lie
tuvoje. ieško savo brolio Jono Ma- 
laškevičiaus. gimusio Lelioniu km., 
Alovės valsčiuje, Alytaus apsk. Iš
vyko iš Lietuvos prieš 50 metų. Jis 
pats ar jį žinantieji rašykite:

V’ikt. Malaškevičius (30
Domantonių kaimas 
Alytaus rajonas 
Lietuvos T. S. R.

Paieškau Kristaus TREUNAVER 
(Treihavič), kuris yra gyvenęs 
1938-39 metais So. Bostone. Mass., 
261 Athens St., paeina iš Kabeliu 
kaimo. Prašau jį atsišaukti, arba 
kas apie jį žino man praneštu

Joe Trainor 
235 So. Hope St.
Los Angeles 12, Calif. (30)

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.

.i • N*

No. AD 701 (vyrams) — $27.30
3 su trečdaliu jardų grynos vilnos kostiumui mėlyna ar Marine 

Serge medžiaga
3 jardai pamušalo; 2 špūlės SICLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.

No. AD 702 (moterims) —— $22J9
1 vilnonis megstinukas, juodas, vyninis žalias ar rudas
1 jardas vilnonio TWEED SIJONUI žalias, raudonas, mėlynas ar 

geltonas
214 jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas
1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kremava juoda vyninė
1 pora VILNONIŲ KOJINIŲ

No. AD 703 (vyrams ir moterims) ------ $19.00
* 3’A jardai pilko vilnonio Flanelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės Siūlų

No. AD 704 (moterims vasarai)------ $2449
* 1 Tricel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

No. AD 705 (moterims) — $18.00 
» 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlyna*.

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiOIŲ
* 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 PAŠTU tiktai 90 
centų svarui. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagų, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

TAZAB
St RcMmrirSt. CAMBRIDGE, Mu*. Tel: Kl 7O7W

(Offisas atdaras visa laiką)

Dr. D. PILKA
846 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

KIMBARAS ZOLfi
Kimbama gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrbno. 
Ramunės žiedai eu> 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš 
riaušių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir 
daus — Kubos medaus, li?poe 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą no- 
siunčiame.

Alės. Mizara
414 W. Broadnay

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

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ 
Tūkstančiai suprato, kad 

New Era shampoo yra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be gyvulių taukų 
gali užlaikyti diržingą odą, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū 
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį. 
Frank Bitaata*

527 Eaat Espositioa 
Denver, Cnloradn

Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI,
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu 

ir parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.
Adresas: J. Paknys, Box 16, Thompson, Conn.

: Putnam, Walnut 3-2836. *

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS
uetavią vasarvietes savininkai L.USIAI ir V KITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saaiėtą Cape Cod 
tr apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą tarės naają 
“MESKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisią sode ap
gaubta sėdyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir. sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

* GRAŽŪS IR ERDVOS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS PATARNAVINAS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPORTO {RENGIMAI
* TENISO - GOLFFFO AIKATgSt. i 8

; • ARTI GOLFO SROVES ŠILDOMI . ATLANTO
VANDENYS

\ * ARTI TEATRAI IR K. VAKARINES PRAMOGOS,
Seibuts prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai mfctoniai lankia svečių, 
kreiptis adresu:

MRS. MARIA LlfšYS, c/o “MEŠKA”
Monument Beach, Beach SL, Cape Cod, Massachusetts 

Telefonas: Kuzzards Bay, Plaza 9.3251

SUSIVIENIJIMAS UETVVIŲ 
AMERIKOJE

Juiifla lietuvius bendram lietuviškam darnai, aakMJa 
tanttal aoNdarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia bo»

dėl Lietuvos laisvos ateities.
SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 

ir dvidašteaštei metų ypatinsai naudinga jaunimui. Ps 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKUCV 
apdrauda duoda pašalpos iki $S251 mūneeį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NBPRA. 
RASTINĄ. SLA narte galima būti nuo ginteno

Dauginu imlų apie SLA darbus ir opdraodas 
ti SLA tempuose, kurios yra visose 
lonljeoe ir SLA Centre. Rašykite tokiu I

Mt M. X VINIKAS 
m VnetSOlfc Nw Ynefc 1, N. y.

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

46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tematomą reflda—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ 8PAUSDTNTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” apgaatavC padarys tamatoms vbk| 

Ir niMfys greičiau ir pigiau, negu kuri aon 

Rita gpauKUTe. rraeoDe kreiptu muo adresu:
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rikos žemėj. Tavo šeimai ir 
kitiems artimiesiems reiškiu 
gilią užuojautą.

N. Jonužiu

Pirmoji polio auka

Aplanky* visa* 
lietuvių vasarine*

MONTELLOJE MIRĖ 
K. VENCLAUSKIS

Praeitą trečiadienį buvau 
nuvykęs j Montello, Mass., 
velioniui Kazimierui Venc- 
lauskiui paskutinę pagar
bą atiduoti ir su juo atsi
sveikinti.

Jis palaidotas praeitą 
ketvirtadieni.

Velionis buvo kilęs iš Že
maitijos, Setremonių kaimo, 
Mosėdžio valsčiaus, f Ame
riką atvyko 1912 metais. 
Montelloj-Brocktone išgy
veno 35 metus. Ilgus metus 
dirbo kooperatyvinėj batų 
dibtuvėje Bridgewateryje, 
nuo 1955 metų buvo pensi
ninkas.

Šviesios atminties Kazi
mieras visą savo gyvenimą 
dalyvavo visuomeninėj vei

kloj. Man su juo teko kartu Šiemet pirmoji tos ligos 
ilgai dirbti Lietuvių Darbi- auka yra 8 metų Vincent 

i ninkų Draugijoje, kol svei- 'i ancey iš Roxbury. Kas dar 
i kata nesušlubavo, jis buvo nėra Įskiepytas Salk skie- 
jos Mass. apskrities iždinin- pais, turėtų tuo pasirūpinto.
ku. Jis uoliai rėmė ir drau- —--------------------------
gijos leidžiamą žurnalą Dail. Galdikas Cape Cod 
‘‘Darbas ” Priklausė velio
nis šv. Roko pašalpinei 
draugijai, būdamas daugiau 
ne 25 metus jos sekretorių.
Veiklus jis buvo ir Sanda
ros klube.

Velionis buvo lėto būdo, 
geros širdies žmogus, su vi- 
isais mokėjo draugiškai su
gyventi.

Brocktone liko jo lūdinti 
žmona Aleksandra, sūnus 
Kazimieras, sesuo Ona Ri- 
zel ir brolis Antanas, o Lie-

Dailininkas Adomas Gal
dikas jau antrą savaitę ato-‘ 
stogauja Lūšių-Veitų vasar
vietėje ‘‘Meška” (Monum
ent Beach, Beach St).

Grįžo Kalvaičiai

Baltic Realty bendrinin
kas dr. B. Kalvaitis su žmo
na dvi savaites atostogavo 
Chicagoje. Kalvaičio part- 

Stelmokas tenkina-nens V
tuvoje liko broliai Pianas ir si savo nauju “palociu 
Juozas ir sesuo Ona. ĮQuincy, žmoną išleidęs į

Ilsėkis, Kazimierai, Ame- Cape Cod.

»»

Šį pirmadienį advokatė 
Zuzana Shalnienė ir Mar- 
gareta Michelsonienė , pa
kinkiusios naują Shaliiie- 
nės geležinį arkliuką, išdū
mė į Cape Cod ir žada per 
savaitę aplankyti visus lie
tuvių laikomus vasarna
mius.

Linkime joms gražių įs
pūdžių. Gera būtų, kad jos 
savo įspūdžiais pasidalintų 
ir su Keleivio skaitytojais.

eidama į svečiu*

Aniceta Januškienė iš 
Dorshesterio , liepos 25 d- 
eidama į svečius pas Ka
činskus, susižeidė koją ir 
ranką.

Ivaškos susilaukė sūnau*

šonų Audronės vasarnamyj 
.Cape Cod (87 E. Bay Road, 
jOsierville). Dabar tos bai
mės nebėra, nes daktarė 
praeitą savaitę grįžo ir pri
ima ligonius.

Šį pirmadienį iš atosto
gų grįžo ir daktaras A. 
Kapochy. Todėl dantų li
gos mus tegu negąsdina.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Mažoj šeimoj išnuomojamas dide
lis šviesus su visais patogumais 
kambarys, geras susisiekimas, arti 
pajūrio maudykla. Kreiptis:

608 E. Seventh Street
So. Boston, Mass.

KARU LODAMAS KiSSTORANAS
Restoranas So. Bostone, alaus ir- vy
no laisritui. pardavinėjama “pizza”, 
visi baldai ir {rengimai. Gera vieta, 
šeimininkas mirė, našlė negali biznį 
vesti. Nori tik $6,500. Kreiptis: 
Telefonas^ AN 8-5861 arba į

Mrs. Brison
851 Brodaway, So. Boston, Mass.

vi*. Kmima

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

CHARLES BABENS
6*4 E. Fifth SL (corner M SL)
Se. Boston. (31

ar
namu*, ūkius, bizniu* 

kreipkitės į

Pranų Lembertą
REALTOR 

iri E. BROADWAT
8a BOSTONE 

Saukit nuo 9 Ūu 7 v. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

i

SIDABRINIŲ SUKAKTUVIU LIETUVIŲ RADIO

PIKNIKAS
SEKMADIENI, RUGPIŪČIO--AUGUST 2,1959

ROMUVOS PARKE

Dalia ir Rimantas Ivaškos 
liepos 22 d. susilaukė 

sūnaus Dariaus. Jie jau au
gina 3 metų dukrelę Nijolę.

Dantys jau gali skaudėti

Daug kas jau rūpinosi, 
ką reiks daryti, jei dantis 
pradės skaudėti, o gydytoja 
G. Stapulionienė ilsisi Jan-

c

IšNUOMOJ AMAS BUTAS
So. Bostone, 611 E. Fifth SL, iš
nuomojamas butas iš 5 kambarių. 
Tik suaugusiems, ramiai šeimai. Vi
si patogumai, gera viota, pigi nuo
ma. Kreiptis pas savininkę pirmame 
3llkŠto X

611 E. Fifth St., So. Bostone 

VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVYKLAI
reikia patyrusių operatorių, taip pat 
pastriguotojų (su mašinom). Dirba 
lietuviai. Geras atlyginimas. Pasto
vus darbas, unijinė dirbtuvė. Geriau
sios sąlygos. Netoli North Station. 
Telef. CApital 7-1085 arba 

Robert Lawreace Co.
217 Friead Street 
Boston, Mass.

Peter Maksvytis
| CARPENTER A BUILD1

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje: 

i pi jazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliumini jaus lan 
gus ir duris, darome virtuvės ka 
binetus ir kitokius vidaus įren 

{gimus. Naujiems pastatams turi 
Į me {vairių standartinių projektų.^
Į Darbas garantuotas. Pasaukite; 
j dėl įkainavimu.
[925 E. 4th SL, So. Bostone^ 

TeL AN 8-363*

\Siuvejas Valytojas*
Vyriškų ir Moteriškų Rūb 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išprosijand jums

Prieinamos kainos
LEON CLEANSER 

483 Broadnay, So. Boston

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1250 ki 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. I’erduodamcs lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gelių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Hroadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. T en gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus,

71 CLAREMONT AVĖ. BROCKTON, MASS.

ssssss
Lietuvių Tautinių Šokių Grupė, vad. Onai Ivaškienei dalyvau*

99Įdomi programa: Bus renkama “Miss- Silver Anniversary Lithuania of N. E. 
Magikas GORDINI and Co., šoks brolis ir sesuo Beskrotvny; vaikų mėgiamas 
juokdarys Ręsto the Clo\vn and Henry Gabbv, the dummy. šokių kontestai su do
vanomis; dalinimas laimėjimo ir Įžangos dovanų. Skanių užkandžių ir gėrimų- 
Muzika gros nuo 1-os valandos. Gros Smito ork. nuo 6 iki 10 vai. vakaro-

Busai eis iš Cambridge Klubo, 823 Main St., 12:30 vai. p- p.; iš So. Bostono 
Liet. Pil. Klubo 1 vai.; iš Lynn Pil- Klubo 1 vai. p. p- ir nuo Nonvoodo Klubo 
1:30 vai. po pietų.

Įžanga į pikniką 75 centai suaugusiems, vaikams 50 centų, o mažiau 10 metų 
vaikams nemokamai. . v

širdingai kviečiame visus Į Liet- Radio SIDABRINIŲ SUKAKTUVIŲ, pikniką

STEPONAS IR VALENTINĄ*~1IINKAI

GENERAL PARCEL & TRA VĖL C0.
ĮVEST FOl’RTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: 

(VIENAS BLOKAS Nl O BROADM AY, EINANT ‘D’ STtĮl
_ ją atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir i kitus Soviete 

isiaioos sumolsmos pas mus, todė! siuntinių sravėjai r.ieko nepri
garantuotas. nes jie siun- riair.i su Inturisto licenzijomis. 

I.:«-iA|r.YUtir tiesiai iš Centralinio Bostono I’ašt o. Gavėja jie paniekia 1-6 
Gyvenęnt^* toliau nuo Bostono rali siusti savo siuntinius mums paštu arba 
expi< 4)^'tdėjue daiktų sąrašą ir aiškų adresų, kam siuntinys siunčiamas. Mes, pa 
pr:.) < R«»e, kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostoną.
Mes tjrfwe' didelį pasirinkimą ĮVAIRIŲ M RDM AG L hOMIL.MA.MS. SLKNKI 
.MFI»«AGŲ, o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
(STAIGA ATlDARA: kasdien nuo 9 ryte ik i 6 vak.. šeštadieniais nuo Š 

VlSąSf .KVIEČIA ME naudotis skubiu patamavi mu patikimos įstaigos.
Bostono Skvriaus Gedėjas MKOS K A V ALI Al SR:

Siunčjįv**—

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Ncbeka.sk anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galonų aliejaus tan
ką vikis kai įtaisytą už speciali nę pardavimo kainą, tiktai

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

kreipkitės į
KALVAITI IR STELMOKĄ - 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadvay, So. Boston
Tel. AN - 8 - 6030

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 Iki 4 

ir aus 7 •

846 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefoną* AN 8-1320

TuL AV 2-4*2*

Dr. John Repshis į

r
j ODA SIUNTINIAMS 
5Parduodu pirmos rūšies odą, au- 

gStSVuS katii-g ♦ imk-a mus 
siuntimui, padus, vitpadžius siun' 
i niams nupiginta kaina, 
tlieka visus batsiuvio darbus 

it, sąžiningai ir duodu patart
us apie odas. Adresas

173 Eighth SL, So. Boston 
uo 7 ryto iki 7 vaL vak, išsky

rus trečiadienius ir sekmadienius.
Telefonas: AN 8-0055knskkssanaasonaaaaaaoauaA'i

F. Vadeiša
LIETUVIS GYDYTOJAS ,

Vaiandor: 2-4 ir S-S 
Nedeiiomi* ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upbm*'* Curasr 

DOkCHESTER, MASS.

ran

Visiškas
Įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

PASAUK DABAR GE 6-1204

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

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

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

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

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius^ ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We*t Broadvrajr, So. Boston 27, Ma**. T<L AN 6-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntiniu* | LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visa* išlaki** 
ir SSSR muitą apmoks siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

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

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KRKIPKITftS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausia, patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTU 
Siunčiame su Inturisto {galiojimais. —

Sšuntkriai priimami kudiea naa » Hrt 3 vak valu, aetvirtadiealaia nu* 
• ryta iki 7 vaL vaL ir šeštadieniais nuo S ryta iki 2 vaL pa pietų.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberia
Atlieka visokius “plumbing”— 

^aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo! 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas- 

i kambinkit, paklauskit mūsų kainų.
Teiefaaa* CO 5-5839 

i 12 ML Vernon, Dorshester, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURE. 
NAS.

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

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame iinge- 
Uate; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogu*.

kieiptis:

1< Garthmd Street 
Jamaic* piųk*, Masu, 

Tat: JA 4-4578

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (agni*, audru ir kt./. 
Visai* tarorance reikalais

BRONIS KONTRIM 
ef tku Puucu CuautaktoSM E. Breaduay 

8a. Bestos 17, Maaa.
TsL AN 1-17*1 Ir AN 8-2483

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LLNDMU*)

Lietuviu Gydytojas ir Cklrurga* 
Vartoja vėliausios koaatrukcijeu

X-RA Y Aparatą 
Pritaiko Akiniu* 

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

BOUTH BOSTON. MASE

Tel. AN 8 2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE « INSUBANCM

409 W. Broadvvay
BOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
ri ORIOLE STREET 

West Razkury, Maaa.
TeL FA 3-5515

I

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deiaiaatoi

Elektros Prietaisai 
Rūpesti n js a i taisome laikrodžius, 

žiedu*, papuošalu*
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN8-4S49

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Al
Bm.4way 

M 27 MI BM*
Telefonas AN 8-4148

Brajamin Moore MaSeees 
Popiero* Sienom*

Stiklas Lana^me
VlaoKta Reftmenye N*_____

Reikmenys Plumberiams K 
Visokie Geležie* Daiktai |

t

Ncbeka.sk

