
NAUJOS ROSIES LMTIJVAIKaip Palaikyti Taiki 
Tarp Domins Valstybių

21 Respublikos Atstovai Svarsto, 
Karibų Jūros Pakraičiuoae ir

Dar Likusiais Diktatoriai 
Kitur? Herteris Ieško

Taikų 
; Kų Daryti Su

Unijos Reikalauja
Suvaržyti Importą

Amerikos unijos jau ke
lios dešimtys metų kaip vi
sada pasisakydavo už laisvą 
prekybą ir muitų mažinimą.

Tas unijų nusistatymas 
dabar pradeda, keistis ir kai 
kurios unijos jau pasisako 
už grįžimą į Gompers laikų 
politiką ir pradeda reikalau-

Santiago mieste, Čili res
publikoj posėdžiauja Ame
rikos valstybių atstovai ir 
tariasi kaip išlaikyti taiką 
tarp Centralinės Amerikos 
ir Karibų jūros kai kurių 
valstybių, kurios yra pasi
ruošusios muštis dėl savo re
žimų skirtingumų.

Drumstas iškilo aikštėn 
tuoj po to, kai Venecueloj 
ir Kuboje nuvirto kariškos 
diktatūros. Naujos tų kraš
tų vvriausvbės visiškai ne- kad vyriausybė aukštais 
slėpė, kad jų simpatijos yra muitais suvaržytų importą 
prieš diktatūras kovojančių kraštų, kur darbininkai 
žmonių pusėje ir tokiuose priversti dirbti pusvel- 
kraštuose, kaip Dominikonų čiui.
respublika, Paragvajus iri Keturios Unijos įnešė 
Somozos valdoma Nikarag- Įpasiūlymą ADF-CIO unijų 
va. Nuo simpatijų buvo net .vykdomajai tarybai, kuri 
bandyta pereiti prie žygių,'poeėdžiauja šią savaitę Po- 
bei kol kas ešamOs diktatS-kalnu™*, Pennsylva- 
ros ne tik nenuvirto, bet tel-“joj, pakeisti senąjį nusi- 
kia jėgas Kubos naująjam 8ta^ jrelgrboe lais- 
i ežimui pasalinti. {vie. Tos 4 unyos yra: fliote-

Prie atviro karo dar ne- siuvėjų unija,
priėjo, bet tas gali atsitikti, amalgameitų (siuvėjų) uni- 
jei Amerikos Valstybių Or- & tekstilės pramonės dar- 
ganizacija nesuras būdų ga- bininkų unija ir skrybėlių 
limą gaisrą laiku užgesinti, .dirbėjų unija. Tos unijos 

Apie tą reikalą ir tariasi siul°’ kad ADF-CIO unijos 
----------- ~ pasisakytų už importo var

žymo iš tų kraštų, kur dar
bininkai dirba už daug že
mesnius uždarbius, negu 
Amerikoj. Unijų vadas G. 
Meany pritaręs tų keturių 
unijų pasiūlymui.

Jei visos ADF-CIO unijos 
pritars tam sumanymui, iai 
turėsime žymų pakeitimą 
unijų ikišiolinėj politikoj ir 
toks darbininkų nusistaty
mas gali paveikti ir vyriau
sybės politiką, nes labai di
delis skaičius darbdavių irgi 
bus patenkinti atsikratę nuo 
užsienio konkurencijos.

Tai nauji žvalgybos lėktuvai, kurie netrukus bus iš
bandytų Jie pasikelia stočiai į virių, kaip helikopte
riai ir tada tie patys propeleriai j| traukia kaip pap-

Runoms Patinka 
Amerikos Paroda

Kinų Komunistai j 
Grasina Indijai

Kinijos komunistai dabar 
pradėjo smarkią propagan
dos kampaniją ne tik prieš 
Ameriką dėl Laoso, bet ir 
prieš Indiją.

Dėl Laoso kinų komunis
tai kaltina Ameriką, kad tai 
ji pradėjusi ten karą ir ji 
norinti ar jau turinti įkūrusi 
savo kariškas bazes Laose. 
Visa ta propaganda yra gry
nas prasimanymas, bet kinų 
komunistai, matomai, ruo
šia dirvą savo įsikišimui į 
Laoso karą.

Prieš Indiją kinų komuni
stai rėkauja dėl Tibeto. Esą, 
Indijos imperialistai nori 
atplėšti Tibetą nuo Kinijos 
ir, be to, kinai komunistai 
pradeda reikalauti iš Indi
jos Butano ir kelių kitų sri
čių Himalajų kalnuose. Di
deliuose mitinguose ir per 
savo spauda, o taip pat sa
vo žemėlapiuose Kinija ro
do pirštu į tas sritis, kurias 
jie žada iš Indijos atimti.

Indijoj dėl šitokio kinų 
komunistų imperializmo ky
la didelis nepasitenkinimas 
ir visuomenė pradeda kal- 
kAfi k°d Nohm vyriaanaybėfi
vedama neitralumo politika

{Prezidento Europoje Laukia 
Sunkios Derybos

Europos Valstybės Ruošiasi Patiekti 
Pageidavimus ir Reikalavimus; Su

Gal Sunkiausiai Susikalbėti; įdomių Sumanymų 
Turi Italijos Vyriausybė.

Knhnst V r AŠTRI) I Prezidento kelionė į Eu- KM08 t1. I AM KU gostįne& j,. Eu_
ApffūVO l nijuto ropoję visokių spėliojimų ir

---------  ! lūkesčių. Bene sunkiausios
Kubos vyriausybė paskel- derybos prezidentą laukia 

bė nekasdieninę naujieną, Prancūzijoj, kur naujoji 
kad jos kariuomenei pavyko de Gaulle krašto vadovybė 

privilioti” Ir suimti visą siekia grąžint prancūzų tau- 
lėktuvą su kontrrevoliucio-tai jos istorinę poziciją Eu- 
nieriais ir ginklais. Lėktų-į ropoję ir pasaulyje. Todėl 
vas su 10 vyrų ir nemažu: de Gaulle iškels sunkiausiai 
kiekiu ginklų atvyko į Ku- patenkinamus reikalavimus, 
bą iš Dominikonų respubli- Italijos vyriausybė tarp 
kos ir nusileido Trinidad kitų klausimų nori raginti 
aerodrome Kuboje. prezidentą, kad jis iš Chru-

To lėktuvo istorija nėra ščiovo pareikautų, kad Ma- 
visai paprasta. Kubos vy-’skva nebesikistų į kitų tau- 
riausybes žvalgybos virsi- '; tų vidaus reikalus per Ma- 
ninkas, amerikietis William skvos diriguojamas komuni- 
A. Morgan iš Toledo, Ohio, stų partijas.
užmezgė ryšius su Domini- Mažiausiai sunkumų pre- 
konų respublikos diktatorių zidentas turės, tur būt, Ang- 
ir įtikino tą diktatorių, kad lijoj, kurios vyriausybė jau 
Kubo ja ruožtam JUikilimflfl gantai yra pasisakiusi už 
prieš Fidel Castro. Trajillo asmeninių pasimatymų de-

priėjo prie bankroto. -♦ patikėjo ir pradėjo siųsti irbas ir susitarimus. Anglai
_ x___ i___ -____________________________ □ _____t____ -

Amerikos Valstybių Orga- 
nizaja Čili sostinėje. Šios 
savaitės pradžioje į tą Ame
rikos Valstybių atstovų susi
rinkimą nuvyko ir Kubos 
delegatas, Fidel Castro bro
lis, kuris nusivežė ir įrody
mus, kaip vienas lėktuvas su 
ginklais ir 10 vyrų atskrido 
iš Dominikonų respublikos 
padėti Kubos sukilėliams 
“versti” Castro valdžią. At
skridę sukilėlia ir jų pilnas 
ginklų prikrautas lėktuvas 
pateko į Kubos vyriausybės 
rankas ir Kuba dabar taria
si turinti rimtų įrodymų, 
kaip diktatūros kraštai ki
šasi į savo kaimynų vidaus 
reikalus. Panašių įrodymų 
turi ir diktatūros kraštai, 
kaip Venecuela, Kuba ir 
Kostarika kišasi į diktatū
ros kraštų vidaus reikalus..

Amerikos Valstybių Or
ganizacija dabar ieško kom
promisinio nutarimo, kuris 
ir taiką užtikrintų ir dikta
tūroms nepasitamautų. Val
stybės sekretorius mano, 
kad J. A. V. gali pasisakyti 
prieš diktatūras, bet neturi 
niekam leisti kištis į kitų 
valstybių vidaus reikalus.. 
Jei yra reikalas kur nors pa
daryti tvarką, tai tą turi at
likti kolektyvinė jėga, pas
kirta Amerikos Valstybių 
Organizacijos. Toj prasmė
je valsiybės sekretorius Ch. 
Herter ir siūlo priimti rezo
liuciją.

šūviai jo neišgąsdino

Vienas jaunas vokietis šį 
pirmadienį su sunkvežimiu 
pabėgo į vakarinę Berlyno 
dalį. Komunistų policijos 
šūviai jo nesulaikį. *

su plieno streiku?

32 demokratai senatoriai 
ir du republikonai prašo 
prezidentą paskelbti turi
mus faktus apie plieno pra
monės steriką.

Jau virš miliono rasų ap
lenkė Amerikos parodą Ma
skvoje Sokolniki parke ir 
didelei daugumai lankytojų 
paroda patinka, nore bolše
vikų spauda visą laiką ban
do tą parodą suniekinti.

Amerikiečiai parodoj pa
statė kelias balsavimo maši
nas, kokios čia vartojamo* 
rinkimuose. Žinoma, rusams 
balsavimo mašinos nėra 
reikalingos, nes jie visada 
rinkimuose turi tik vieną 
kandidatų sąrašą ir už jį 
pataiko ir užsimerkę pabal
suoti, bet parodoj jie gali 
“visai slaptai” balsuoti, ar 
jiems patinka paroda ar ne. 
Galima balsuoti už kelias 
nuomones: Paroda labai ge
ra, gera, pakenčiama, neko
kia ir visai bloga. Milžiniš
ka balsuotojų dauguma pa-

Vfūliam F. Halsey

Rugpiūčio 16 d. mirė 
Amerikos karo laivyno ad
mirolas William F. Halsey, 
sulaukės 76 metų amžiaus.

Ar kinai ruošia puolimą 
prieš Indiją niekas nėra tik
ras, bet kinai Tibete turi su
traukę apie 20 divizijų ka
riuomenės, kuri galėtų bet 
kada būti panadota prieš 
Indiją.

Velionis pagarsėjo antra- Amerika Tyrinės
me pasauliniame kare, kada 
jis vadovavo Amerikos ka
ro laivynui Pacifike. Jam 
vadovaujant Amerika, greit

Žemę
Amerikos vyriausybė nu

sprendė ir ateinančiais me-
po Pearl Harbor katastro-tęsti Antarktikos kon- 
fos, Pacifike perėjo į puoli- tinento tyrinėjimus. Iki šio- 
mą ir palaipsniui Japoni- lei Amerika yra daugiausiai 
jos karo laivai ir visas pre
kybos laivynas buvo nušluo
ti nuo Pacifiko vandenų ir 
Japonijos pagrindinės salos 
buvo padalytos atviros puo
limui.

1942 metai vasario mėne
sį adm. Halsey karo laivai 
atakavo sėkmingai japonus 
prie Marehall ir Gilbert sa
lų ir tie pirmieji mūšiai jū
roje parodė, kad Japonijos 

sisakė, kad paroda labai ge- sudaužymas yra tik laiko

tą mažai žinomą žemę tyru
si, bet tai vis dar mažai ži
nomą žemė ir dar net nėra 
tikrumo, ar tai ištisas konti
nentas, ar gal eilė salų, su
kaustytų bendru ledo sluok
sniu.

Antarktikos tyrinėjimai 
daromi, kada pas mus žie
mą, o pietiniame žemės ga
le yra vasara.

JAM METAI NESVARBUra ir gera. klausimas.

PRINCO MOKYTOJAS
Antausis Sutaupė 

Dešimtį Dolerių
New Yorke teisme prieš 

teisėją Charles Solomon 
stojo 18 metų jaunuolis kal
tinamas netvarkingu važia
vimu. Teisėjas išklausė kal
tinimo ir jaunikliui paskyrė 
55 dolerius pabaudos.

Su jaunu žmogumi teisme 
buvo jo motina Mre. Wm. 
Morris. Ji sūnui paskirtą 
bausmę tuoj pat sumokėjo 
ir paskui priėjusi davė savo 
sūnui stiprų antausį ten pat 
teisme. Kai teisėjas pama
tė motinos “teismo” spren
dimą, jis tuoj pat sumažino 
sūnui uždėtą pabaudą 10 
dolerių. . . .

Ir Rusai Jau Perka 
Prekes Išsimokėtinai

Sovietų Rusijoj įvedema 
mada pirkti brangesnius 
daiktus krautuvės ant išsi- 
mokėjimo, kaip tai daroma 
čia Amerikoje.

Kol kas Rusijoj daromi 
irmieji bandymai “ameri- 
onišku” būdu pardavinėti 

žmonėms kai kurias prekes.
Rusijoj visas išsimokėji- 

mo biznis daug lengviau 
tvarkyti, nes ten valstybė 
yra darbdavys ir ta pati val- 
sybė yra ir krautuvininkas. 
Todėl pirkėjas ten neturi 
kur pabėgti ir negali nie
kaip pasislėpti nuo kredito
riaus. Kas priklauso krautu
vei už televiziją ar ką kitą, 

atskaitoma

A mos Alonzo StogR i* K«* 
lifornijm miesto Stockton, 
97 metę amžiaus, javnysti. 
je žaidė futbolą, bet jis ir 
šiandien dar žolę piauna, 
pato vairuoja aatomibilį.

Vietoje pavartotas an
tausis sutaupė motinai visą'Rusijoj stačiai 
dešimkę. jiš algos

Castro žvalgybos viršinin- ir pradėjo pasimatymų dip- 
kui pinigus ir ginklus, o pe- lomatiją su Sovietais, 
reitą ketvirtadienį jis at-| Anglijoj prezidentas ap- 
siuntė visą didelį lėktuvą su lankys ir karalienės šeimą. 
10 vyrų ir su dideliu kiekiu• Vokietijoj reiškiama ne- 
ginklų. Kubos kariai atskri- mažai pasitenkinimo, kad 
dusį lėktuvą nuginklavo ir Amerikos prezidentas pir- 
ta proga įvyko susišaudy- miausiai atvyksta į Vak. Vo- 
mas, kuriame žuvo du Ku- } ietijos sostinę asmeniškai 
bos kareivian ir du apgaule tartis su kancleriu Adenau- 
atvilioti sukilėliai. erių ir reiškiama vilties, kad

Kubos vyriausybė savo bus susitarta dėl bendros 
provokacija yra patenkinta, politikos.
Ji tokiu būdu gavo įrodymų, ----------------------------
su gyvais liudininkais, kad Genn/n* Snnmtn Vėl Dominikonų r e s p ublikos vVOTslO V ei
diktatorius Trujillo kišasi į Statybos Įstatymą
Kubos vidaus reikalus ir no- ---------
ri nuversti Kubos vyriausy- Senatas šią savaitę ir vėl 
bę, o be to, Kuboje visi, ar tvarsto statybos įstatymą, 
veik visi patenkinti, kad pa- Kiek seniau kongreso priim- 
vyko nušluostyti nosį Do- tą įstatymą prezidentas ve- 
minikonų diktatoriui, kuris tavo ir kongrese neatsira- 
per 29 metus jau spėjo įsi- do dviejų trečdalių daugu- 
gyti kruvino šunies vardą, mos, kad prezidento veto 

panaikintų, todėl demokratų 
dauguma mano išleisti nau
ją įstatymą statybai remti ir 

kad prezidentas to 
į įstatymo nevetuos. Naujas 

Darbo įstatymas, dėl ku- įstatymas yra kiek “švelnes- 
rio ir kongrese ir už kongre- nis,” butų statybai jis nu- 
so ribų daug ginčijamasi, mato skirti mažiau pinigų, 
dabar vėl svarstomas sena- bet jis visgi skiria daugiau, 
te, nore senatas jau seniau negu vyriausybė norėtų, 
tą įstatymą buvo priėmęs ir i ■ ■ .. ..
perdavęs jį atstovų rūmams.Į Karščiai iki 95 laipsnių 

Atstovų rūmai įstatymą užpuolė rytinį Amerikos pa- 
visiškai pakeitė, jį žymiai kraštį ir ypač karšto yra ten, 
pagriežtino ir toks, jau vi- ^ur mes esame. Kitose vie- 
siškai kitaip atrodantis, įs- Povėse, nore termometras ir 
tatymas atsidūrė vėl sena-^o daug “laipsnių,” bet 
te ir ten bus iš naujo per- opas nėra toks varginanti*, 
svarstytas. kaip toje vietoje, kur mes

Unijos prieš atstovų rū- prakaituojame, 
mų priimtąjį įstatymą griež-i žmonės dėl karščių rami- 
tai protestuoja ir laukiama, nasj kaip išmano. Gelbsti 
kad senatas jį žymiai pakeis jr pranašavimai, kad 
ir padarys mažiau ginčy-ateinanti žiema bus labai 
Jam4- šalta. Kaip pradedi galvoti

įpie švilpaujantį vėją ir su
verstas sniego pusnis, tuoj 
norisi dantimis kalenti iš 

vyriausybė prašo šalčio, kas ir padeda už-

Darbo Įstatymas _ 
Grįžo Vėl J Senatą tikisi,

LAOSAS SKUNDŽIASI

Laoso
JT organizacijos paskirti 1 niršti 95 laipsnių karštį už 
stebėtojus prie Laoso sienų. 1 ango ir 99 laipsnius viduje.
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Debesys Rytuose
Amerika gyvai svarsto N. Chruščiovo greitą atvyki

mą ir ko iš to lankymosi galima laukti. Kaip paprastai, 
girdėti visokių nuomonių ir visokiausių pranašavimų. 
Vieni piktinasi, antri tariamai patenkinti, treti daro di
delius spėliojimus dėl kokių tai naujų ir nelauktų santy
kių tarp Amerikos ir Sovietų Rusijos ateityje. Tų spėlio
jimų tarpe verta pažymėti kai kieno jau ir seniau reikš
tas miglotas viltis, kad tarp S. Rusijos ir Kinijos kada 
nore |vyks “divorsas.” Seniau buvo laukiama, kad Kini
ja atsuks rusams nugarą ir ieškos Vakaruose atramos sa
vo ūkio plačiuose pasimuojimuose ir savo politiniuose sie
kimuose atsigriebti tą, ką rusai praeityje iš kinų pavogė.

Dabar svajonių centras nukeliama f Maskvą ir lau
kiama, kad carų įpėdiniai pastebės jiems ateityje gresian
tį pavojų iš kinų tvinstančios jūros ir ieškos atramos tuo
se pačiuose Vakaruose, bent jau nebeieškos peštynių su 
Vakarų valstybėmis ir bandys stabilizuoti santykius, ži
noma, pasilaikydami visą tai, ką jie po karo spėjo pa
grobti ir jjungti į savo įtakos sferą.

Tuo tarpu, kai N. Chruščiovas ruošiasi čia plačiai 
šypsotis ir įkainuoti būsimų laidotuvių išlaidas ir atspėti 
jų laiką, busimieji S. Rusijos “priešai” — kiniečiai pra
deda barškinti ginklus Tolimuose Rytuos ir net kiek ar
čiau. Spaudoje plačiai buvo kalbama apie kautynes to
limame Laose. Ten kraujas liejasi, bet kol kas didesnio 
karo ten nebus dėl lietaus sezono. Bet pasiruošimai eina 
ir eis. Kai liūtys nustos, tada Laose gali pasikartoti Indo
kinijos tragedija ir Chruščiovo šypsenos nepadės nieko.

Yra ir dar pavojingesnis ‘‘frontas,” visai nelauktas 
ir netikėtas, tai Indija. Apie tą “frontą” teks dar kalbėti, 
šiuo tarpu užteks pažymėjus, kad kinų komunistai atida
rė piktą propagandos ugn| prieš Indiją, kaipo “anglų im
perializmo įpėdinę,” kuri laiko užgrobusi plačias kadaise 
kinų valdomas žemes.

PREZIDENTAS ŠV SAVO ANVKl

Prezidentas Eisenhovver su savo anūku Dzvid apžiū
ri prezidentui įrengtą vasaros įstaigą, kada jis ato
stogauja savo farmoj Gettysburg. Pa.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJV

labai išgyrė tos unijos vadus 
Jack Hali,, Lewis Goldblat 
ir Harry Bridges. Laikraš
čiuose tilpo tų vadų fotogra
fijos ir kartu John Burna. 
Tai buvo pati pirmoji vinis 
į Burns politinės karjeros 
karstą.

Kita staigmena, tai rinki
mų k a mpanijos pačiame 
įkarštyje tilpo vietos laik
raščiuose gengsteriškų su
tuoktuvių atvaizdas—Harry 
Bridges ir James Hoffa su
tarties aktas. Jiedu, lyg 
anais metais Stalinas su Hi
tleriu pasirašė kraujo sutar
tį ir pasidalino Europą, taip 
lygiai šie unijų vadai pasi
rašė ir paskelbė, kad jiedu 
pasidalija Hawajų darbi
ninkus, kad nė jokia kita 
unija čia negalės nei nosies 
įkišti. Bet šie rinkimai tiem 
dviem didvyriams taip nu
šluostė nosis, kad jie to ne
užmirš kol gyvi bus,—antra 
ir paskutinė vinis į J. Burns 
politinės karjeros karstą. 

Spaudos atbalsiai

Kas savaite
užsienyje kliedi, esą, Lietu
vos nebėra, ji nutautinta, 
jaunimas nemokąs lietuviš
kai. Bet aš nemačiau, kad 
Lietuvos jaunimas būtų bu
vęs kada nors taip lietuviš
kas, kaip dabar, taryboms 

.. valdant Aš taip pat nema- 
ten ir čiau apiplyšusių, išsekusiais 

veidais žmonių. Atminkite: 
gyvena laimingoje šalyje.”

Šitą Margerio pasakaitę 
būtų galima užbaigti su pa-X *• • •__ •__prastu

A. JENKINS
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Valstijos pirmų rinkimų 
ir pasekmės

Pereito mėnesio pabaigoj 
įvyko visuotini ir pirmieji 
Hawajų valstijos rinkimai. 
Rinkiminė kampanija buvo 
tokia aštri ir intensyvi, ko
kios Hawajai nebuvo matę. 
Abidvi stambiosios partijos, 
kaip republikonų taip ir de
mokratų, buvo atsiuntusios 
savo specialistus iš Wash- 
ingtono, kurie panaudojo 
modprnižkigĮiging nnlitin^a 
kovos būdus, kad tik laimė-

konų kandidatas W. F. 
Quinn.
Harry Bridges pasitarnavo

‘SMURTAS, KURIO NIE- metų laikė krašto chamiš- 
KAD NūtA BUVĘ ...” klausią cenzūrą, apie kokią

Tautininkų spaudoj, daž- caro satrapai ir nesvajojo, ™ vabti jos rin-
niauriai “Dirvoje” rašinėja bet p čekjene smurto nema-turėsiJdidžios
viena ponia, pasirašanti E. te ir nejautė. reikšmės valstijos politinei
Čekienė. Ta ponia “Dirvoj”! Smetonos valdžia atidarė ateičiai J
(Nr. 62, 1959), rašydama koncentracijos stovyklą 
lyg pariaiškinima “Naujie- Varniuose, kur buvo laiko
mi” redaktoriui, tarp kitko mi žmonės tiktai policijos 
sako:
“ . . . Smetonos valdžios smur
to, kurio niekad nėra buvę, ne
turėjau progos nei teisinti . .

Varžytynės d a ilgiausiai

Laivakrovių ir plantacijų 
darbininkų u n i ja, kurios 
priešakyje stovi kandidatas 
į komisarus, tos unijos pre
zidentas Harry Bridges, ku
ris be jokių sąlygų rėmė ir 
aktingai vedė kampaniją už 
kandidatą Burnsą taipgi ir 
už visą demokratų sąrašą.AFL-CIO unijos pasisakė 
už republ. Quinn, rėmė ir 
agitavo į valstijos senatą 
republikonus; o j atstvų rū
mus pasirinko keletą demo
kratų ir juos, rėmė. Pasėkos 
buvo tokios: AFL-CIO po-

ėjo dėl gubernatoriaus vie- litinio sumanumo dėka vie- 
•xQ . • Kai kam atrodė, kad se-tos senatas pateko į republi-

ir hnvn "Ponaus vieta daug svar- konų rankas, o atstovų rū-
knria nn nr rlnucrinii mntiil^)e8n® negu gubernatoriaus, mai—teko demokratams. 
be"ol£ rinki™“

visi, taip sakant 50-50.
Vadinas, Smetonos vai- to nežino ir negirdėjo.O_ - a.__ —____ 11V*__džios smurto “niekad nėra 

buvę.” Todėl to smurto ir 
teisinti nėra reikalo, šitaip

Smetonos valdžios karo

Amerikos gėda
Arkansas valstija turi jau 

plačiai žinomą sostinę Little 
Rock. Tai pats didžiausias 
tos valstijos miestas—turi 
virš 100,000 gyventojų ir 
yra nemaža Amerikos gėda 
Pereitą trečiadieni ten ii 
vėl skandalijo rasinės nea
pykantos apaštalai. Mat, 
buvo atidarytos vidurinės * 
mokyklos (High Schools),
kurios gubernatoriaus Fau- pfa^u “amen,” jei nesipra- 
bus patvarkymu buvo uzda-^-^ vienas klausimas: ko-
r°s- . . , x • kie Lietuvos priešai ir ku-

Vykdant aukštojo teismo, rjam užsienyje jam sakė, 
sprendimą į tas mokyklas,kad Lietuvos nebėra, kad 
priimti keli negrai mokiniai, . jaunjmas nemoka lietu
kas ir sukėlė triukšmą. Susi- Amerikoje jisai to
organizavo p o ra s šimtų negjrdėjo. čia kalbama apie 
tnukšmadanų ir rėkaudami jęOmunįstų pavergtą Lietu- 
ėjo prie vienos mokyklos. ■ -e Lietuvos jaunimo

------ ------------- . Jiems kelią pastojo pohcija dangenįmą į Kazachstano
Hawajų yalriija tun gy- ir ugniagesiai. Skandalistai a ie

ventojų virs 600,000; uzsi- neklausė policijos įspėjimo mūsu įa,™ kraštui
r^stravo balsuotojų 183, skirstytis ir į juos buvo pa- ]aisvinąti ~ neva_
000; balsavime dalyvavo leistas saitas vanduo, o po- j-og
170,000, tai reiškia, kad iš licija kelioliką triukšmada-, paktaras savo maldele 
užsiregistravusių balsuotojų rių areštavo. baigia pasakymu kad Ue_
virs 93 nuošimčiai ėjo ba - šita negraži scena buvo )uva dabar ,aiminga 
suoti,—pavyzdys visoms ki- nufilmuota ir pasaulis turės ,is Aišku j Uet jisai 
toms valstnoms ir ta fakto progos matyti, kokių necivi- arba

lizuotų žmonių dar esama n žvangj|1(JaInas kiženėj k? 
Amerikoje. bk gautų honorarų.

toms valstijoms ir tą faktą 
kone visi laikraščiai atžy
mėjo.

New York Times savo ve
damajame teigė, kad nau
jos valstijos piliečiai pasiro
dė tikį į dviejų partijų val
džios sistemą, betgi savo 
valdininkais pasirinko tin
kamiausius žmones iš abiejų partijų.

World - Telegram taipgi 
vedamajam gražiai atsilie
pė apie Hawajus ir jų pir
muosius valstijos rinkimus. 
Gi Herald Tribūne turėjo 
savo reporterį čia pat vieto
je, kuris atydžiai sekė rinki
minę kampaniją ir davė 
dviejų špaltų straipsni apie 
Hawajus, jų reikšmę JV šei- 

šalies politinėje

Patarimas Nixonui Ir kito trigrašis
Brooklyno ko mu n istų Į par būdingiau užsirekor- 

“Laisvė” mūsų viceprezi- davo dr> S t a n islovaitis. 
dentui Nixonui duoda Pata-skaitykite:
rimą kad jis dabai*, grįžęs iš j “Pas mane gydytis buvo 
Sovietų Rusijos turėtų ‘ant 'atėję du pabėgę i Ameriką 
kiekvieno kampo šaukti už lietuviai ... jie skundėsi,
draugiškumą ir taiką.

Kame čia reikalas?
Tame, kad nuvykęs Į Ru-

kad vaidenasi kraujas .
Jie abu išėjo iš proto . .. 
Dabar aš suprantu, kodėl jie

siją, Nixon pasiskolinęs is įišpi*otejo. Vienas man skun- 
komunistų dėsi, kad ji nuolat graužia

kąs'sąžinė. Jis nor|s grąžinti su- 
hetuviskai reiškia taika ir - 
draugiškumas.

Jeigu tas šūkis yra toks 
puikus, tai kodėl Maskvos

“t- V * ,s^zinė* - ~ -uuKa n i šaudytojo žmogaus pataly
nę, bet nežino kur . . . (Lai
svė Nr. 65, 1959).

Čia kyšo ilgos išmislo au
sys. Kodėl tokius kriminali
stus neivardinti? Šitaip pa
dalydamas daktaras atliktų

mOje IT oanes pjnuucjv *-—--------------- ---------------
veikloje, šie rinkimai davė garbintojai “šaltojo karo” 
pavyzdi savo skaitlingu da- būgnus muša? Kodėl ta pa- 
lyvavimu ir visuomenės rei- "Laisvė” rėkia, kad Nix-
kalu dėmesiu, juo labiau kurstęs lenkus pi ie& Ma- gerą darbą. Kol jis to nepa
pavyzdys Tolimųjų Rytų akY? • , , ,,, „ , idarys, teks manyti, kad po-
tautoms, kad n e p a i sant'.r . J !®”?0 nas daktaras savo išprotėju- 
žmonių spalvos, kilmės, re- Bimbos liežuvis kiek nikste- sjug djpukus surado savo 
ilginių įsitikinimų visi turi^J0- ...
demokratijoj lygias teises! •
ir visas progas siekti viršū- ike vyksta Europon

i’ Prezidentas Eisenhower 
SL Louis Tost Dispatch .'7^ Europon. Jisai tarsis 

rašė: Mes smagiai jaučia-v?kl«,als; ?nįa'\P™?- 
mės, kad Hawajai pririnko '“‘s 1 ,ta'a,% P'f
sau gubernatorių, kuris nors „e8,į, atvyks j Wash- 
gimė ir augo New Yorko l?^nV’JUJ!J.os ,1'ktator'us 
valstijoj, bet mokslus baigė vt • >,ir buvo išprusintas SL Louis LTal !’ra't? Ia,'k.° ze.nk,al- 
universitete. Prie to iaikraš- ,J,e,rodo: kad ,alsv0J° Pa‘ 
tis sako, kad Hawajų baisa-
vimas davė didžiausių pa-lelub:fv?s; P^ncuzai atvirai 
vyzdį Tolimųjų RytųT ša- lP?s?.keLkad l!e "pi
lims, kai rice^be™atoriu!k‘n‘‘ .^h"?scflovolr klwn- 
išrinkto. tik™. b.w.«.ii. ho"en° vizitais, suabejojo

Tokiomis rinkimų pasek
mėmis visi žmonės labai pa
tenkinti, juo labiau paten
kinti republikonai, nes jie 
nesitikėjo tiek laimėti ir ko
ne visi atiduoda kreditą 
AFL-CIO unijai, kurios pa
rama, be abejo, davė repu- 
blikopams guĮMrnaAprių,« yi- 
ė^s^natorim.įfeibiėgo ‘sė.

ią?įr a# 
* kuriame sutupia toštnatoriŪ 1 senatą.' '

Dar daugiau. Politiniai

riai sėdi Washingtone ir rū
pinasi visos šalies reikalais,į šimtus lietuvių11 il^lt i1*1 ten li«valiai kam

bematorius sėdi valstijos
pasakoja ponia E. čekienė. įsioms kalėjimo bausmėmis^. re’ka’afc>

Mes stebimės, kad kai ku- be viešumos, be kaltinamų-..sedl valstU°®

vikų.pęr eilę metų suvedžio- be jokios apeliacijos. Gar- 
jajtti, nemato komunistų sus tų “teismų” pirmininkas 
valdžios smurto, na o čia
išlenda toki ponia E. čekie
nė ir užtraukia panašią dai

politines vadžias ir vai
ruoja politini aparatą, o kas 
vairuoja tą ipašiną, tas

kepurėj.
Kas sunkiau dirbo?

Kada viceprez. Nixori bu
vo Maskvoje, Nikita Chruš
čiovas jam pasigyrė, kad jis 
savo jaunystėje yra sunkiai 
dirbęs, kaip angliakasys.
O kuo gali pasigirti aukšto 
rango amerikiečiai—saky
sime, Eisenhower?

Dabar atsiliepė ir Eisen- 
howeris. Kalbėdamas su re
porteriais, prezidentas pa
sakė, kad iki 21 metų ir jis 
sūkiai dirbęs, kaip ledo iš
nešiotojas.

Vadinasi, abudu “sun
kaus darbo” žmonės. Jie 
dabar susitiks “sunkų dar
bą” dirbti—“šaltojo karo”
ledų laužti ... Ar fveiks?o
Draugui liežuvį rodo

Brooklyno komunistų Lai
svėje” radau tokią žinią:

“Titojistai savo spaudoj 
tvirtina, kad Kinijoj yra ne
žmoniška santvarka... Mat, 
Kinija buvo labai atsilikusi 
šalis, ypatingai žemdirbys
tėje, o prie dabartinės san
tvarkos ji pralenkė Jugosla
viją, kurioje yra Tito išvirk
ščia komunistų tvarka. To
dėl titojistai dūksta prieš 
Kinijos liaudį ir skleidžia 
melus.”

O kaip vadinti tą komu- 
nistų tvarka, kur nuo 1929 
eina “pavyti ir pralenkti” 
bėgimas liežuvį iškišus?

K. Vatam

buvo. artistas h sadistas pik.
Brazinlevičius,? tos srMės 
liguistas specialistas. j.^..

tada jau būna sunku juos iš 
ten iškarpštyti.

Gubernatoriaus vietai 
buvo išstatyti du bene žy- 
miausi vietos politikieriai, 
epu blikonų William F. 

Quinn, kuris prieš porą me-
smurto, iš kariškių sukilimo'šešių šimtų politinių pabė-prezidve”to Iįjsenh?weri.0 
nakties metu. bet E. čekie. gėlių, kurių niekur nelaukė Pask"^s HawaJų ten-

IRO ir UNRRA stovyklos, .nuo
hnt /"j. demokratų kandidatas buvoA. Burns, kuris ligi gų andiųkasyklos^Lodzės I®-01 buvo išrinl?a8 i atstovų 

audinyčiose ir pagaliau P.fcud^tla^^n^E I“*1 SuM,nd7
dos platybėse. Bet ponis E. k b «ži . . .
čekiene smurto negirdėjo, I . . *77, “ ,
nematė ir viešai liudija pa- ^t parti

nelę, kad Smetonos valdžios | Smetonos valdžia dėl poli- 
smurto ‘‘niekad nėra buvę.” tinių priežasčių yra nužu- 
Kuo ponia E. Čekienė yra džiusi apie 200 lietuvių, bet 
akylesnė už tuos bolševikus, ponia E. čekienė to smurto 
kurie Maskvos valdžios jo- ‘ nematė, negirdėjo ir nieko 
kio smurto nėra matę nei apie jį nežino.
girdėję?

Smetonos valdžia gimė iš
Smetonos valdžia savo te

roru išvarė iš krašto virš

nakties metu, bet E. čekie 
nė to nėra girdėjusi.

Smetonos valdžia, kaip 
tik paėmė valdžią smurtu, 
tuoj nušovė 4 komunistus 
be jokios kaltės, tik kaltin
dama juos, kad jie NORĖ
JO nuversti valdžią! Patys 
nuvertė valdžią, o keturius 
komunistus sušaudė tik už 
norą nuversti raidžią. Bet 
E. Čekienė jokio smurto ne
matė, nežino ir apie j| nie- 
jo ir negirdėjo.

Smetonos valdžia išvaikė 
žmonių rinktą seimą ir pra
dėjo raidyti revolverių įk
vėpimu, bet ponia E. Čekie
nė jokio smurto nepastebė- 
j oir negirdėjo.

Smetonos valdžia |vedė 
‘‘karo stovį” ir jį laikė visą 
laiką, tuo suvaržydama pi
liečių visas pilietines teises. 
Bet ponia E. čekienė smur
to nematė, negirdėjo ir ne
žino.

SmetMioe valdžia per 13

šauliui apie savo aklumą.
Smetonos valdžios smur

to nematė ir negirdėjo tie 
žmonės, kurie nenorėjo ma
tyti ir nesiteikė girdėti. To
kių žmonių yra. Ir tie yra 
patys šlykščiausieji, nes jie 
žino faktus, bet juos per 
akis ginčija ir tik kai gau
na patys smurto paragauti, 
tada pradeda bliauti dėl 
savo kančių.

Yra kita rūšis smurtinin
kų. Tie smurto neginčija, jei 
jį mato kur nore taikant 
Bet jie smurtą pateisina. Jie 
skaito, kad siekiant “aukš-

jų bosai kitaip patvarkė. 
Rinkimus laimėjo republi-

žinovai tvirtina, kad jei 
AFL-CIO būtų taip be jokių 
sąlygų stojusi ir dirbusi už 
republikonus, kaip komuni
stų kontroliuojama unija 
stojo ir atkakliai dirbo už 
demokratų partiją, tai re
publikonai būtų laimėję 
viską Bet tai nebūtų buvę 
tokie įspūdingi rinkimai ir 
jų pasėkos, kaip dabar yra, 
ir visos šalies spauda nebū
tų davusi tiek teigiamų at
siliepimų.

Demokratai buvo aklai 
įsitikinę, kad jie negali pra
laimėti, nes jau per desėtką 
metų jie kontroliavo terito
rijos seimelį ir jau buvo lai
mėję | kongresą delegatą 
Burns, kuris Washingtone 
didelės reikšmės nore ir ne
turėjo, bet visgi buvo nema
žas prestižas. O už tą viską 
kreditas buvo atiduodamas 
Harpr Bridges. Ir šiais rin- 
mi a i s komunistuojantieji 
dirbo išsijuosę, kaip niekad 
pirmiau. Bet nudegė nagus.

nereiškia daryti visokias 
niekšystes, nes jos padedan
čios “tikslą siekti.” Komu
nistai tokiame atsikime kal
ba apie “revoliucijos išlai
das,” ponios E. čekienės 
žmonės tam turi kitą vardą.
Bet tokie smurto apaštalai Kas fanonėms atidarė akie? 
čia mažai tesiskelbia, jie San Francisco mieste ba- 
geriau leidžia kalbėti to- landžio mėnesi įvyko laiva- 
kiom politinėm vištelėm, krovių unijos konvencija, 
kaip ponia E. Čekienė, kuri kurioje dalyvavo ir pakvies- 
nieko nematė, negirdėjo iritas iš Washingtono Hawa- 
tik vakar dar į šį pasaulį jų delegatas J. Burns._ _________ ________ _ _ Jis

tesnių uždavinių,” nieko teatėjo. [ten pasakę kaištą kalbą it

išrinktas tikras hawajietis, iao"e7.°. suaoejojosenatorių kinų kilmės žm£ .“V. angl,a'. >’aten'
gus, o kongresmonu japonų ? 51’ irJ!e nef'l)st^ gar-
kilmės pililtiT Tai demo? 3'3' nes v,sko
kratinė Ivirvhė idar 8®*' buthTuscon^ArLna, Star sa- ^rE^nhinveriui pavyks 

P»«tori.n H.w.i„ rio. suramstyti musų talkininkųko: Pastarieji Hawajų rin
kimai bene bus gyvybės 
eleksiras ne vien tik Ameri
kos, bet taip jau viso pasau
lio demokratijai.

Hawajų žmonės godžiai 
seka tuos spaudos palankius 
atsiliepimus ir labai džiau
giasi, kad jiems pasisekė ap
laužyti politinius ragus de
magogams iš Bridges ir jo 
šalininkų, kurie juk nėra 
jokie demokratai, o vien tik 
užsimaskavę K r e m 1 iaus 
“vieros” apaštalai. Ir galų 
gale parodė AFL-CIO uni
joms, kad prisidengus šva
ros ir unijų nekaltybės 
skraiste gana miegoti, rei
kia dirbti ir turėti geras pa

vieningumą ir kuo baigsis 
patys vizitai, dar anksti sa
kyti. Tik vieną galima pas
tebėti: Maskva darys viską, 
kad iš komunistų nevalios 
neištrūktų jau pavergtieji 
Europos ir Azijos žmonės.

•
Ii peties — sako netiesą

Lietuvių komunistų spau
doje pilna žinių apie tuos 
ekskursantus, kurie nuvyko

Lietuvą komunistų rojų 
mmatyti. Aprašoma kelio
nės, cituojama kalbom Ma
ne sudomino dviejų dakta- 
ų pareiškimai. Chicagietis 
daktaras A. Margeris, ši
taip užsirekordavo:

_ “Tarybų Lietuvos priešai
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KAS NOKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO

TAS DUONOS

LIETUVIAI KITUR HUDSON, MASS. MICHIGAN PADANGĖJE
KKEPŠININKAMb ATSILANKIUS

. Įir kiti atstovybės nariai,
Urugvajaus J vietom laikraščių korespon-

'.dentai ir fotografai. Visi 
Liepos 22 d. sostinės Mon-į buvo šiitai priimti ir pavai- 

tevideo Carasco aerodrome •sinti.
nusileido Brazijijos bendro- i Liepos 25 d. po rungtynių 
vės lėktuvas, iš kurio išlipo Lietuvių Kultūros Draugija 
18 šviesiaplaukių jaunuolių savo patalpose surengė už- 
—Šiaurės Amerikos lietu- kandžius su šokiais. Svečiai 
vių krepšininkų ir viena mo- turėjo progos susipažinti su 
teris—Alma Adamkevičie- vietos lietuvaitėmis, su jo
ne. mis pašokti ir pasikalbėti.

Aerodrome juos sutiko Liepos 26 d. Cerro lietu- 
Lietuvos ministeris Pietų vių parapijos salėj buvo pie- 
Amerikoje dr. K. Graužinis tus. Publikos buvo tiek, kad 
su žmona ir dukromis ir at- .netilpo gana erdvioje salėj, 
stovybės tarnautojais, o taip įneš visi norėjo pamatyti ir 
pat nemažas būrys vietos .susitikti tuos garsius šiaurės 
lietuvių. Iš aerodromo visi j Amerikos lietuvių krepši-' 
buvo nuvežti j atstovybės .ninkus.
sekretoriaus A. Grišono na- Pietų metu kalbėjo Lietu- 
mus. čia svečiai buvo pa-’vos atstovas dr.K. Grauži- 
vaišinti. Pasivaišinus ir su- inis, kun. J. Bružikas, Komi- 
sipažinus su rungtyių pro- jteto sekretoriusrir šio svar- 
grama, jau’vėlų vakarą jie (baus įvykio iniciatorius Al. 
buvo išvežioti nakvynės j .Gumbaragis, J. Jazauskas, 
numatytas vietas. Chicagie- sporto klubo “Vytis” krep- 
tis Petras Petrutis (sporti- sininkų komandos kapito- 
ninkų vadovas) ir worceste-jnas V. Cieslinskas ir kt. Iš 
riškis Drąsutis Grabauskas: Urugvajieęių kalbėjo Mon- 
apsistojo šios koresponden- įtevideo miesto valdybos vi-
cijos autoriaus Y *-------- T’”*°
muose.

ŠIMTAMETE pilietė

Lenkė Maria Poburka Chicagoje prisiekia priimdama 
Amerikos pilietybę. Ji ją gauna savo amžiaus 100 me
tu išvakarėse. Užpakaly vertėja.

'Komunistai žino kada ir 
kokius dievus garbinti suplauks atstovai iš viso* 

Amerikos. Ta proga rugsėjo
DETROIT, MICH.

Vietiniai
maskvinius laidodavo su Socialdemokratų išvyka i6 d. (sekmadienį) 7 

jmišiomis, bet ragpiūčio 2 d. ,. jvak. Sheraton - Cadillac
mirusio Tomo Orlausko ne- ll6 kuopa ^ekm^die_; viešbučio salėje įvyks___
Įsileido į bažnyčią. Tik ka- llL ^kT^dčio 30 • *"n“ iiavimo dalyviams pagerb-
mer. dorins pašventino duo- kevičienės ūkyje prie babei- banketas, kuriame kvit- 
bę kapuose ir prie duobės P«nk (Middle Beit Rd.) tjami dalyvauti visi detrol- 
sukalbėjo maldas. ueugia šeimyninę išvyką. kiečiui be išimties.

Mūsų komunistai yra la- Paruošti geri pietūs, bus Gausiai dalyvaukime 
!bai praktiški žmonės—jie/1 pasilinksminimų.
žiro, kada reikia Maskvą, ir 
kada Dievą garbinti. Kol 
sveiki būna, jie garbina Ma-

. ne bankete, kuriame . 
Pradžia 1 vai. po pietų. £jme progos susipažinti tiek 

oi m prašo- - * —

skvą, o Kai 
prąd^

suserga, tada
e«!a Dievo šauktis.

M. Plioplis

KONSULATO IEŠKOMI

Mokestis tik $1.50. _ ____________ __
me tikietus įsigyti iš anksto. Jįk aūkšriausiais

Visus nuoširdžiai kviečia. jUOmenės ir kitų veiksnią

ir u suvažiavimo dalyviais,

Rengimo komisija

cepirmininkas Luis Figoli 
ir Jose P. Martinez Berse- 
che.

Visų kalbos buvo gra
žios, bet gražiausias ir jau- 

krepšininkai žaidė su Uru-jdinančias kalbas pasakė 
gvajaus lietuvių sporto klu- .svečių sportininkų vadovai

seimos na-

Rungtynės
Liepos 25 d. lietuviai

ir Amerikos vėliavomis pa
puoštą puikų gyvų gėlių vai
niką. Po to Montevideo 
miesto vicepirmininkas Lu
is Figoli nusivežė svečius į 
restoraną ir juos pavaišino 
urugvajietiškais asado ir ki
tokiais valgiais. Vėliau lie
tuvių būrelio lydimi mielieji 
svečiai išvyko į Carrasco 
aerodromą ir, atsisveikinę 
su juos palydėjusiais, išskri
do tolimesnėn kelionėn.

NEW YORK, N. Y.

_____ a _
DO ’ vytis' komancia lr ją V. Adamkevičius ir P. rcv

rutis. Jų kalbų klausantis 
nevienam ašaros per veidą

nugalėjo. Kitą dieną lietu
viai Atenos gimnastikos sta
dione susitiko su viena stip
riausių Montevideo krepši
ninkų rinktine komanda. sportininkams, n u g alėjus 

Pradžioje svečiai buvo braziliečius ik kitus, laimin- 
spaudžiami, bet jie nenusi- gai sugrįžti į savo antrąją 
minė ir, pažinę urugvajiečių tėvynę ir ten bendrai su vi- 
taktiką, pakeitė savąją ir sais dirbti tol, kol Lietuva 
pradėjo šaltai, energingai atgaus savo nepriklausomy- 
pulti ir labai greitai pasiro- bę ir visi vėl galėsime pasi- 
dė žaidimo vaisiai. įmatyti Nemuno pakrantėse.

Urugvajiečiai p r a d ėjo j Tenka pastebėti, kad nie- 
karščiuotis. O čia dar gar- įkas taip glaudžiai nesuarti- 
sesnis žiūrovų lietuvių ran-Ino Urugvajaus lietuvių, 
kų plojimas ir nuolatinis,kaip šiaurės Amerikos lie- 
šauksmas: Lietuva, Lietuva, i tuvių krepšininkai. Kada jie 
Lietuva. Urugvajiečiai žai- žaidė, aikštės buvo kupinos •

Koks skirtumas
Atsimenate, prieš porą

nuriedėjo. Po kalbų buvoimetų Urugvajuje lankėsi 
sudainuota ilgiausių metų (Sovietų Sąjungos krepšinin

kų komanda, kurios geriau
si žaidėjai buvo lietuviai 
Stonkus, Lauritėnas, Pet
kevičius ir kiti. Sužinoję,

Norėjo nuplėšti 
Sovietų vėliavą

Rugpiūčio 8 d. rytą jau
nas vengras Andrew Luda- 
nyi, kuris iš savo tėvynės 
pabėgo po 1956 m. sukili
mo, norėjo nuplėšti Sovietu 
Sąjungos didžiulę vėliavą, 
kuri plevėsavo virš Kolizė- 
jaus rūmų, kuriuose buvo 
Sovietų Sąjungos paroda. 
Jis vakare atėjo į parodą ir 
apsižiūrėjo, kur gali nakčiai 
pasislėpti. Tas jam pavyko, 
bet kai jis užlipo ant rūmų 
stogo ir norėjo nuplėšti vė
liavą—nevyko. Mat, vėliava 
buvo pririšta stora viela, o

kad toj komandoj yra lietu- ^1Si_netu^eJ° Įrankio,
vių, vietos lietuviai ėjo į. .Nepasiekęs tikslo, jis me- 
rungtynes norėdami juosj£”J° yirYe.Jemen nusileisti, 
pamatyti ir su jais pasikal-’!**. virve isspiuko is rankų 
bėti. Deja, nebuvo galima, lr Jaunuo^ls krito žemyn,

dėjai buvo pritrenkti. Vieti
nė publika, aišku, simpati
zavo saviesiems, bet vėliau 
pradėjo/ ploti lietuviams. 
Rungtyaėš baigėsi 68^80 liė« 
tuviųnaudai.

.•» • Vaišės
Liepos 24 d. svečiams bu

vo suruoštos vaišės Lietuvos 
atstovybėje, kuriose, be sve
čių sportininkų, Urugvajaus 
lietuvių sporto klubo “Vy
tis” narių ir vietos lietuvių 
būrelio, dalyvavo Montevi
deo miesto majoras Daniel 
Fernandez Crespo ir jo pa
dėjėjas Luis Figoli, JAV

lietuvių, jų tarpe daug buvo 
net komunistų, ir visi kėlė 
jiems ovacijas.

Vietos

ni straipsnių ir.. paveikslų, 
Lituanos žodis visur daug 
kartų buvo kartotas.

Išvykimas
Svečiai lankėsi JAV at

stovybėje ir miesto savival
dybėje. čia jie įteikė Chica
gos majoro Daley atvežtą 
raštą. Liepos 28 d. svečiai 
prie Urugvajaus nepriklau
somybės kovų didvyrio Ar- 

atstovybės reikalų vedėjas togas kapo padėjo lietuvos

nes rusas vadovas neleido. 
Net komunistų klube komu
nistai 4 valandas laukė jų 
pasiniošę pavaišinti, bet ne
sulaukė. Jei kam ir pavyko 
su jais susitikti, tai jie iš 
baimės nieko neatsakydavo 
arba atsakydavo “Taip . . . 
Gird
pan 

O .
lietuviais krepšininkais ga
lėjo kalbėtis kas tik norė
jo, kur tik norėjo ir apie ką 
tik norėjo. Ir didžiausias 
fanatikas matė skirtumą 
tarp vienų ir antrų. Anuo-

Šiaūrėš * Aniei

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra” 
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenšięs miškas 
YeŪowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškorato ir tt. 
Graad Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tezas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upš po žeme; žsvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su

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

"KELEIVIS”
06 Eaat Broadvray So. Bortsu 27,

amtri-Įvadais. Turėsime 
Liečiu svečių.

Banketo meninę progra
mą išpildys visų mėgstaua 

Paskutinis LSS 116 kuo- švelnioji soliste Monika

Buvome susirinkę, bet 
niekas apie tai neparašė

ir

Mnmithrnė - i'ranckevičiūtė Pos susirink.iraas buvo bir-Kripkauskienė, a k o m po- 
« j__ t____________ivionoe, „o o A OllVail- TlimiOnt m]17lKlll A. KUCIII-vyras Adomaitis Jonas.-želio mėnesi pas A. Sukau- nuojant muzikui A.
_  __ ... 1 TV T TVll___ ]__-___: nra.rvr. li.Marija,

Badauki* Kazys, ir Morta ir'skus. Pirm. J. Pilka padarė nui. Šokiams gros 
vaidai I,adaukytes’ Kazimiero t pranešimą. Priimtas naujas <as orkestras. 
Dargaitis Juozas. Ferdinando narys Kazys Liūgas. Išrink
simus. gyvenąs Chicagoje. ta 3 asmenų komisija (B.
Eidukaitienė-Butkiūtė Teofilė iš Keblaitienė, K. Liūgas ir E.
Jurksu km.. Pilviškių vl., Vilka- . , L
viskio acs Ambroze) išvykai rengti.

Šeimininkas vis skubino

lietuviė-

V. Kūdras

LAWRENCE, MASS.

Geibuogis Kazimieras
Gruzdys Julius ir Romualdas 'susirinkimą baigti. Sako, 

skiit flruzdyte’Legac,"jnebaigtiems reikalams svar-
Jonuškaitis Jonas. Jono sūnus, styti galite kitą dieną susi- padienį, rugpiūčio-August 
v1912 m., apie Joniškį ar rinkti, o dabar aš noriu vi- eų d. Lietuvių Tautinėm*
Kščenavičius Vladas, Kajetono , pavaišinti, nes mano parke prie Nort Lowell Rd., 
sūnus, iš Psmarkupio km., Lio-vardadienis. Ir pavaisino Ia- JJethuen, Mass..

1 ii gardžiai. | Pikniko rengimo komisi-
Visų vardu ačiū Antanui ja kviečia visus klubo

— Piliečių Klubo
Lietuvių Piliečių Klubo 

netinis piknikas bus sek-

iu par. p., Kelmės va!.
Kvajinskas Antanas, Antano s. 
gimęs Veisėjuose
.uargevicius 
jaus sūnus, gim
Varėnos vai.. AiytausĮ AA.ZV 11 I e L-.in ĮAr.na CM

Silvestras, Motie- i1* j° žmonelei. Linkime Jum į qUS> pritarėjus iš visos pb~ 
- . Vasgidomų k dar daug vardinių sveikiem tosios apylnkės atvykti i 

lytaus aps. 'i,, loirnincriom enlanlfti f ! •,_ ii_ ir____I —.aps-_ .ir laimingiem sulaukti!
M. L. B.

pikniką. Vyrai maloniai 
į tarnaus ištroškusiems, o mo
terys išalkusiems. Gros go
tas orkestras, jaunimui bus 
žaidimų, lenktynių ir kt 
Jaunųjų programai

ir jo sūnūs Albertas, Edvardas 
ir Leonardas.
Meškėnas Stanley, gimęs Giru- 
kiškiu km.. Dūkšto vl.
Norkūnas Pranas, Kazio sūnus, 
iš Padboriškių km., Ukmergės 
vai.
Nakvosienė-Kutžmatitė Ona iš 
Džigoniu km.. Sidabravo par.,
Šeduvos vak. Panevėžio aps.. jos 
vyras Petras Nakvosas ir vaikai

Vvtauta?v.i.r /u,ė-. Lietuvių Bendruomenės De- 
Navickiene-Pranckeviciute Liu- 
dvika ir vyras Navickas Anta
nas. buvęs Liukų girininkas.
Neliubavičius Albinas, Kazio s.
Pranckevičius Antanas, Bro
nius. Jonas. Viktoras ir sese
rys Elena. Liudvika Navickienė,
.Marija Adomaitienė, Ona Skara- 
iienė.

j Riaubytė-šukienė Lena( jos vy
ras Vladas Šukys ir jos sesuo 
Irena Riaubytė, Kazio dukterys, 
augusios Misiūnų k., gim. Nor- 
giių km., Raseinių aps.
Sedleckis Antanas, Vaclovas ir 
\ ladas iš Veprių km, Ukmergės 
jųsskrities.- ,
šučiovas Aleksandras. Joik> šu- 

i irus i Ameriką atvyko iš Petra
pilio’
i lbinskaitė Genė. Amerikoje iš
tekėjusi bene už Bowlin, turėjo 
sūnų Larrv.
Valaitis .Jurgis, Antano sūnus, 
karo melu buvęs Vokietijoje.
Varaneckas (kitaip Varnas) Ju- 
tinas. Jurgio s., iš Varnų km.
Dūkšto vai.. Vilniaus aps.
Vyrukaitvtė - Kavaliauskienė 
Ona.
Žaidys Jonas, Stepo s., iš Dar
gių km.. Rokiškio aps., gyveno 
Rio de Janeiro, Brazilijoje.
Žilinskas Leonardas ir Vytas.

. DETROIT, MICH.

Bendruomenės gegužine — vaus A1. Blaževičius. 
Lietuvių diena

Rugpiūčio 23 d. Beech- 
nut Grove darže įvyks JAV

Rengimo K

troito apylinkės ruošiama 
gegužinė—Lietuvių Diena.

Miesto taryba prieš 
Chruščiovo vizitą

Miesto taryba protestuoja
Kaip kasmet, taip ir šiemet i prieš Chruščiovo pakvieŪ- 
tikimasi svečių ne tik iš De- 'mą lankytis Amerikoje, 
troito, bet ir iš artimesnių! Miesto majoras sako, kad 
vietovių: Grand Rapids, Chruščiovo vizito tikslas 
Ann Arbor, Wihdsor, Flint, užliūliuoti Amerikos žmo* 
Lansing, Toledo ir kt. nes ir pagylinti pavergtųjų

Gegužinės metu sisiti k- žmonių nusiminimą. Jis 
sime savo senus pažįstamus, gina visus rašyti pi 
padainuosime, pašoksime, tui, valstybes 
turėsime progos išbandyti senatoriams ir k _ 

^.Įlaimę ddvmnį iritiBdine, o nams protesto laiškušų ’
iiūsų šeimirtinkės lauks visu ------ —-------- - ----
sū gaidžiais valgiais.

Šokiams gros orkestras.
Savo apsilankymu pa-' 

remsime vietos Bendruome
nės apylinkę, nes šiais me-

smarkiai užsigaudamas nu
garą.

Rūmų sargas, pastebėjęs, 
pasaukė policiją, kuri jau
nuolį nuvežė į lilgoninę.

Paroda uždaryta
rpda buvo ati-

" ty- 
an-

trb nifliorib as
menų.

New Yorko laikraščių re
porteriai apklausinėjo 650 
asmenų, kurie lankėsi paro
doj ir iš jų patyrė, kokios jie 
nuomonės apie parodą. Jų 
nuomonė tokia: 23% visiš
kai patenkinti, 56% paten
kinti su išimtimis, o 21% vi
siškai nepatenkinti.

met vietos radijas ir spauda 
tekalbėjo apie “sovieticos,
rasos," urugvajiečiai ir da
bar nežino, kad tada Sovie
tų komandoj vyravo lietu
viai.

M. Krasinskas

. BROOKLYN, N. Y.

Chruščiovą

MIAMI, FLA.

Sirguliuoja
Teko patirti, kad sunega

lavo žinomo biznieriaus 
Igno Sutkaus žmona Izabe
lė. Nesveikuoja ir žinomas 
biznierius Charles Mitchell- 
Mikšys, bet kol kas iš biznio 
vadovavimo nesitraukia.

Linkiu abiem ligoniam 
nenusiminti ir greitai pas
veikti.

Teddy Laučius dar silp
nai vaikštinėja po ištikusio 
paralyžiaus. Ranką jau val
do, bet koja veikia silpnai, 
ir kalba pažeista—sunku 
jam kalbėti ir klausančiam 
sunku jį suprasti.

Kantrybės, Teddy!
Kazys Žemaitis

Sužinojus, kad Chruščio
vas atvyks į Nevv Yorką, 
v i e tos laikraštis Journal 
American spausdina skaity
tojų laiškus, kuriuose kriti
kuojamas prez. Eisenhower 
už Chruščiovo pakvietimą.

I ką panašu, rašoma, kad 
vieną savaitę mūsų prezi
dentas paskelbė pavergtųjų 
tautų savaitę, o kitą savaitę 
jis pas save kviečia tą, kuris 
tas tautas pavergė ir smau
gia.

Reiškiama nuomonė, kad 
kai Chruščiovas važiuos 
New Yorko gatvėmis, šali
gatviuose esanti publika tu
rėtų pravažiuojančiam ■ at
sukti nugaras. Sakoma, kad 
tuo metu viso New Yorko 
bažnyčių varpai skambins

Ambroza Vincas, Juozo s., gim 
i 903 m. Mariampolės aps., gy 
venos Vaitimerių km.. Šilalės v 
Tauragės aps.. buvo išvežtas 
Vokietiją..

Mus aplankė P. Ketvartb 
Mus aplankė malonusireo cxpj.ii.TXV, ircooKUB -• Pptra<! Ketvirtis, ff*-tais iki šiol ji ruošė tik to- svecias. ^etnrtis, gy

kius parengimus, kūnų iš-imantis St Petersburg, FU.
laidas pati turėjo padengti. P® f b“v0 va^k£’ “E 
Turėjome gražų Motinos re'^lų sutvarkyt.. Mat, jis 
Dienos minėjimų, daug dar- :-Va ^.n^u «a ho ir išlaidų pareiLlavojiau«'h%, SA-A „ku?P°t‘! 
Tarptautinis Laisvės Festi- Klube. Caila, kad

, valis, paremtas studentas iš- -"s P*b*?’
-vvkęs gilinti lituanistines n.es auke 18 Bo?ton°
, I -T . tV t-. . . uotą moreuna: žinias Fordhamo universi- 
^tete ir kt. Apylinkės kasa

stant savo marčios.
Svečias pasigyrė naujoj

kuopą,
Saki,Asta auskienė-Jasaitukė Agota i baigia išsekti, todėl pats lai- suorganizavę

ir jos sesuo Uklinįenė . MagdėJkas ja papildyti, nes ir šeš- kur! gera; veikiant.,
‘'^tadieninės mokyklos mok- il«-’>spąusk.te n«.prakalk-

Ban'ikonb ’HH^s.’ęizio sū.lslo pradžia jau čia ir daug(s,n,e- Linklu Petru*
.nūs. kii. iš Mahupės vk„ Gelvo- kitų darbų mus laukia, ku
lių paštas. Ukmergės aps.
Srunski James. Jono sūn., ~ paramos.

Tie, kurie gegužinėj daly-

rie reikalingi visų lietuvių
męs Kauno aps.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti šiuo adresu:
CONSl LATE GENERAL 

LITHUANIA
41 West K2nė Street 
New York 24, N. Y.

OF

liūdnas laidotuvių melodi
jas. Ar bus pavergtųjų tautų 
daromos kokios demonstra
cijos prieš Chruščiovą, kol 
kits neteko girdėti.

Kazys Žemaitis

Daug lyja
Oras šiltas, lyja be

veik kiekvieną dieną, tai
vauti negalėtų, savo dalį au- maudom^ ^ra-
kns fni mnio nralnmi kalte ai ba lietuje. VMkaBkos formoje prašomi siųsti, ... «
JAV LB Detroito apylinkės jau^a’ bujoja, gėles žydi. 
iždininkui Kaziui Vaikučiui,
8685 Bessmer, Detroit 13,
Mich.

L. J. Stashalis

Banketas Bendruomenės 
suvažiavime

NUKIRTO MILŽINĄ 
MED|

Kanadoje nukirto
Darbo Dienos savaitgalio 

metu Detroite įvyks Pirma
sis JAV Lietuvių Bendrao- ,pėdų medžiagos. Jos 
menės suvažiavimas, j kurįjka 5 vidutiniams

kuri buvo 200 pėdų a 
ir iš kurios gauta 51,'

u1dl&

51.0H
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Kur pinigus dėti
(Tęsinys)

Kas atsitiko su “stekais” kos laikrodžių kompanija*, 
depresijos metu i Paskutiniais laikais Europa

Kain sakėme 19*9 mG_‘padėjo konkurenei-
toji nesantaika persimetė ir jfrUmkii 'laikytusT'valsty- uis “stakai” buvo labai Amenk<* PnJaui-

S-S255 A 'aukštai SU, ir buvo prana-

UbS panaši £
mame Lietuvos komunistų jej tokiu kietu policiniu dėtis v™ šiandien, kai lai- '?’e”ln-. Skirtumų Amerika 
partijos centro komiteto pil- • -ų. ,,ų. kraičiai skelbia kad “4a- tun uzs,eniul pnmoktU sa-riekė per 5 milionus litu Pnemon"i «nka imtis, tai, T“1“1?' kad .tt vQ pilligais kadangi ta.
aeae per mui nūs mų. matyti, okupuotos Lietuvos kai kyla ,į. L“y fliaciia Amerikoj gnaibai 
naties susirinkime Antanas d / nėra klusnūs metais “stakų” kilimas bu-
Sniečkus puolė veik visus . . . .. .. , vrzi oičlzinomoe mn’ontAin 11* dold 10 Vd"t£

A. Sniečkus smarkauja į būtų visų pabojami valsty-
Okupuotos Lietuvos

daboti,

biniai įstatymai; kad gami*
.•i x • a niai būtu išleidžiamivien tik gyventojų tarpe kad ▼UI

.__. ... . v2^us Maskvos pastatytiems biucentro konuttto nanus. Esą, rokratams pir .^„lupiams. 
jie mažai dirbą; neparuosią .
įvairioms tarnyboms tinka- Nutyli, kad jį Stalinas 
mų kandidatų; juos reikia- nugalabijo
mai ideologiniai neapšvie-

vo aiškinamas gyventojųDrieaueliu o dabar ta> erin- įa’ popierinių
j-. ® Amerikos dolerių jau nebe-dziama unijų įsigalėjimu. - v ?i i • ,Esą, unijos tiek įsigalėjo, re'kal»“J« «*-

Maršalo Tuchačevskio by-
tarnyboms ir reikiamai ne- '°n ^uv0 !‘rauktįir ke.u auk’ 

, . vi i sto laipsnio raudonosios ar-
vfeair šVnbnnl mijos lietuviai karininkai ir 

dymo. Žodžiu, visur šlubuo-.^o- metais sušaudvti Tu jama ir susidaro palanki re-1937 metais su&aud>lL
vizionizmui dirva. , __. , «... . .'rommas Lborevicius, uzpa

Antanas Sniečkus kai nškis.
kuriems centro komiteto na-1 “Tiesa” \r. 155

čią; netinkamus atrenką

so. Tuo būdu Amerikos

daugiau ir daugiau algų. Ir
tai procesijai nesimato galo. ,zeja; UzI*reit* ««-

r J & so atsargos tuo budu suma-
fliaciją. vicVoc Kwan_ žėjo $26,000.000.

kad kasmet reikalauja vis

Tai reiškia progresyvią įn- 
Viskas eina bran- 

todėl ir “stakai” busį 1937 metais sušaudyti. Jų S™’ todėl ir stakai bus 
.tarpe buvo ir generolas Je- brangesni. Tede neprityrę 
ronimas IThnrevičins. l.žna- zmon?s JUOS perka ir tikisi

Todėl kyla klausimas, ar 
veila dėti savo pinigus | 
Amerikos pramonę, kitaip

pasidaryti pinigų. Tai yra faka”\?r ve.r^a.,^rk^1 
_ xt_i___ RUS? Mann isiHlnnimilabai didelė rizika. Nekon

“sta-
Mano įsitikinimu, da

riams, jų pavardes suminė- din0 ątraiD^neli kuname itroliu°jamas kapitalistinis į31* n^rto ir aš jų nepirk- 
aino snaiPsnelb Kuriame i , __,ciau Tam oatvruau finan-damas, prikaišiojo nerupes- la^ ^ad išgarsėjusio rau- ^1? pralenks pats save jr «au Tarp patyrusių finan-

tingumą ir kaltino partinės donoskį armijos’’ karvedžio'turės &&& ^S31’ kaiP gij-isinuikM ? ,, 
linijos nesaugojimu. Dau-Jeronimo Juboreričiaus žo 1929 metų. O kas ta- asta^bif^^
glausis teko buvusiam ze- dukt6 viadimira Uborevi- da ats“lk° “ paro- smunk£kai į«X Z

. p ra • presiją ir kai visi nori savo
Amencan & F o reign pstakus” parduoti. Prisipirk 

Potver kompanijos seras nu-1 • tada. g“kai bi2nig 
tato nuo $199.25 1929 me- ,.ė kaj „minia„ 
tais iki $2.00 1933 metais. !kus„ irktįir^*'kjina

mės ūkio akademijos rėkto- čiūtž. BoroVskaja I a nkėsi do ši lentelė 
nui Bulovui. Nors sis vyras Lietuvoje, savo tėvo tevis- 
kompartijoje n e naujokas, jjGje
dirbęs Lietuvos nepriklau-, .-T'iesa,- daba|. vėl garbin- 
somybės metais pogrindyje dama gen uborevičių, ne-
ir komunizmo gairėse gal 
&erL3H susivokia negu pats patyS bolševikai Stalino įsa- 
A. Sniečkus, bet Bulovas ne- kj-mu. “Tiesos” žodžiais 
mėgino gintis. Jis tuoj pną- Uborevičius 1937 
pažino kaltas esąs ir žadėjo / tragiškai žuvo.” 
pasitaisyti. Iš eilės ir kiti •
centro komiteto kalbėjusie- Kėdainiuose bus 
ji nariai tiesioginiai ar ap- *uperfosfato fabrikas

pažymėjo, kad ji nužudė American Can .... $184— $2 ^kilg> teda juos parduok. Tik
Am. Telephone .. 
Croslev Radio

384—29
125—2

>2—.1—UBiuuiSis LA1UL_ uiuciviuio :

tokiu būdu galėsi pamdary- 
. - ,, . _ .ti pinigų “stak markete.”

metais Gal Motors ......... /.k1 1Z:Bet Pirksb kai biznis
Įn,aĮ 5.ai7e1gter " *142į-12 jau įsisiūbuoja ir kai visi 
In ai Niekei ...... . i2 3 ,“stakus” perka, tai tikrai
Montgomery Waid 156—3
N. Y. Central .......  256—8

perka, 
reikės gailėtis.

neoainiuose
Užuolankomis kaltes savo statyti didelis chemijos fa-Į U. S. Steel............ 261—21
_ *_ .____ ._. nė vienas ne- brikas, kuris užimsiąs 40! Todėl žmonės, kurie buvo , .

hektarų plotą. 1961 metais sudėję savo pinigus į 1929 detl

p r a a ė ias u. s. KūoDer .... yz—3 i

VEMIA U KARTO I 4 KALBAS

Saatia<o nieste, čili respublikoje, posėdžiauja Ame. 
rikos valstybių atstovai. Ju pasitarimai verčiami į 
tris kalbas ir visi delegatai gali girdėti vertimą tuoj 
pat kalbėtojui dar kalbant. Pasitarimuose vartojamos 
4 kalbos—anglų, ispanų, portugalų ir prancūzų. Pa
veiksle statyti, kaip 8 metų Luis Arenas 'praktikuoja, 
si* su mikrofonais ir kitais vertėjų prietaisais.

išpažinti vertinant
ANDRIUS VALUCKAS

Vinco Rastenio išpažintis paskutinę Lietuvos vyriau- 
buvo įvertinta jo partinių jsybę ir tuo pateisinti Lietu-

Chruščiovo niekšiškumui
nušviesti, o Rastenio išpa
žintis kaip tik ir yra vienas 
iš tokių dokumentų. Tokiu 
atveju komunistų propa
ganda išdavė sau gėdos pa
žymėjimą, o kaip tik šitas 
faktas nesusilaukė pakan
kamo dėmesio.

6. Ar Rastenis smerkti
nas, ar ne, palikime jam pa
čiam ir jo partijos drau
gams įvertinti—pamažu, ra
miai ir tyliai be barabano ir 
būgnų garso antpečius nu
plėšiant, jeigu jis tikrai to 
vertas. Viešas triukšmas ne- 
visada pasitarnauja tiesai 
ir tuo labiau okupantų 
užimtam kraštui kovoje už 
laisvę.

7. Rastenis, kaip ir kiti 
ano meto lietuviai kaliniai, 
buvo kaltinami už nusikal
timus prieš komunizmą pa
darytus esant dar nepri
klausomai Lietuvai. Pagrin
dinis įstatymas ir paprasta 
logika sako, kad įstatymas 
negali veikti atgal, bet bol
ševikai, nežiūrint to, kaltino 
žmones už jų įsitikinimus ir 
nuomones, kada jie dar ne
buvo Maskvos okupuoti— 
tai pats svarbiausias šioj vi
soj byloj faktaiMeuris kalba 
prieš pačius bolševikus, o 
Rastenio išpažintis tai tik 
patvirtina: jis nepadarė nė 
vieno vienintelio nusikalti
mo prieš bolševikus jiems 
kraštą užėmus, savo išpa
žintyje toks atsitikimas ne
suminėtas, tad jis buvo ka
linamas, kaltinamas ir prie
vartaujamas nekaltai, no
rint surankioti faktų savo

vos užėmimą. Kadangi tas 
propagandinis dokumentas 
vėl išvelkamas naujai pro- 

kuriuos gan svarbius mo- pagandai, tai mums reikia 
mentus. Manau niekas ne- būti. apdairesniems jį pripa- 
gali mane kaltinti esant Ra- jžįstant kaip nonnalių sąly- 
stenio bičiuliu, tuo labiau jo igų tardytojui duotus paro- 
partijos draugu, tad pasisa- Adymus—jis yra aiškiai iš- 
kau ne jį gindamas, o tik iš- prievartautas ir todėl nieki- 
keldamas tuos faktus, kurie, nis—joks nešališkas stebė-, 
mano nuomone, yra labai 'tojas negali juo remtis. Juk grobuoniškai politikai pa- 
svarbus tos išpažinties su- niekas nepatikės, kad Ras- 'teisinti—vilko kaltinimas 
" • atsi žadėjo įr ėriukui. Ponai, čia vra visos

priešų ir karštokai ir šališ
kai—-per klaidą ir neapsi
žiūrėjimą praleidžiant kai

va 1UIU7XU^ štai oa

mėgino gintis.

Kur dėti savo pinigus?
Kyla tada klausimas, kur • • • •

pažintį 
Niunka,
niūris, Zimanas nr kiti. Visi būsią gaminamas kalkių Taip gali atsitikti „ , .. - .. .. .
jie yra vyrai baigusieji auk- fosfatas ir kiti gaminiai, tiems, kurie šiandien perka dePre81Ja- O Ji neišvengia-

1. Chruščiovas savo gar
sioj kalboj, iškeliant Stali
no žiaurumus ir nusikalti-

Lietuvos ir Tautininkų par
tijos ir savo draugų: doku
mentas aiškiai rodo,kad jis

išpažinties esmė.

NAMAI BE KROSNIŲ
mus, daug kalbėjo apie Sta- yra teroru išgautas.
lino slaptos policijos varto- 4. Buvo ir daugiau kali- bendrovė Sud-
tus tardymo metodus ir bolševikų kalėjimuose, bury> Mag& pradėjo 
priemones iš suimtųjų.save Jie taip pat davė parody-namus> kurie turės 160,000 
pakaltinančius parodymus mus, geresnius ar blogės- ketvirtainių pėdų ploto, 
išgauti. Jis suminėjo eilę pa-;mus uz Rastenio, ir savo ne-ijuose dirbį fįgj inžinierių 
vardžių kaip aiškiai nekal- japsiziurejimu mes nustu- x_____x_2.. •__

mai ateis. Visi “stakai” ta
da nukris. Kai išrodys jau 
juodžiausia depresijos va-

štąjį mokslą ir dabar mok- Tas fabrikas būsiąs didžiau
sio srityje ar komunistų sias Pabaltyje. 
spaudoje dirbą, tai yra ki-j Nepriklausomoj Lietuvoj
tus šviečiu ir moką. prie Klaipėdos buvo gana iį^j atema depresija ir visi, 1“^

Čia pnsiimnkune, kad stambus superfosfato fab- !kag t0 .štofo." prisi- pllkomS^^.k^
Antanas Sniečkus yra bai- nkas, kūno metine gamyba komnanim snunis
gęs tik keturias gimnazijos siekė per 3 milionus litų. 
klases ir kelius metus lankė
Maskvoje komunistinę aka-

‘stakus 
“Stak

” išpūstom kainom, 
markete” galima

! landa, tada bus geras laikas 
8®rų

. , - j x- ax i—kompanijų “stakus.”. Pa-ptrkę. non išparduoti. Ot |kIausity ka& tas bus? G J 
geriausias laikas ‘stakams 1

tai įskųstų ir likviduotų. Ra-’miame tuos buvusius politi- 
stenis, kaip ir daugelis kitų'mus kalinius bolševikų ma- 
lietuvių, buvo tardomi ir Jonei—tais dokumentais jie

ir kitokių tarnautojų, ir visi 
jie žiemą ir vasarą jausis la
bai patogiai, nes žiemą bus 
pakankamai šilta, o vasarą

demiją, bet nėra jokio įro
dymo, kad ir tą mokslą būtų

KNYGOS JAUNIMU!
pirkti buvo 1942 metai, kuo
met miestų ir automobilių •

už kokių metų ar pusantrų.

Jei jaunas nepamėgsastematmga įsejęs. Nors A. w < j neskaitys ir 
Sniečkus tarėjo pilną pdi- suįsgęį T<į,a tevai
m^ij- n’okJdls’.nes parūpinti vaikams ko dau-
valde stambų žemės uk, ir įau iietuviškų knygų. Pirk.
visus kitus vaikus išleido į 
aukštąjį mokslą, tik vienin
telis Antanėlis netęsėjo mo-

cami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 
ą dovanokite. Keleivio ad-

da^3r v^s<^ ministracijoje galite gauti 
kius daktarus ir akademi
kus moko, kaip būti geru 
c. k. nariu.

Ir darbininkus suka

O ką daryti su savo pini-
langai buvo juodai aptem- §ais’ _ko1, tokios d*P«*j«> 
dyti, kuomet kas naktį bijo- aį ?era‘. . ... .
tąsi vokiečių lėktuvų užpuo-; birečiau atkeka-
limo iš oro Kiekvienas ttda ""J p,nl«3’ “ 
tengėsi parduoti ne tiktai ]uos.’ vadinamu tauproenų

savo namus, bet ir “stakus,” bank* l™fe “t
ka apie 3^ nuošimčių palū
kanų, arba nusipirkčiau U.

s May
63. Tos notos moka 4%> pa-

kaltinami tos pačios Stalino Įgali pradėti šantažuoti >1-i pakankamai vėsu’ Bet tuose 
policijos, todėl mums, lietu- pavalius žmones ir net juos namuose nebus nei anglimis, 
viams, negalima remtis tais panaudoti savo reikalams. n j . GiGktl_ k
parodymais, kurie buvo fr |Gal būt tai ir buvo viena i» k 1
gauti vienokiu ar kitokiu slaptų tikslų bei komunisti- Vėsin;muj bus raunama smurtu. Čia visiškai netinka inių apskaičiavimų Rastenio ^atm^ros, oro. Nereikės 
caro laikų policijos palygi- išpažintį skelbiant. Paban-
nimas, ar laikysena caro ka 
Įėjime, nes tai vaikiškas žai

dykime susivaldyti ir nepa
dėti krašte okupantams jų

į ožio ragą
Lietuvos komunistų parti

jos centro komitete buvo 
svarstytos priemonės, kas 
darytina, kad būtų pilnai 
įgyvendintas septynmetyje 
numatytas ūkio ir kultūrinio 
gyvenimo planas. Tuo pla
nu norima ne tik Ameriką 
pasivyti, bet ir ją pralenkti. 
Reikia spėti, kad to plano 
sumanytojai patys jaučiasi 
vargu jį įveiksią. Tas klau
simas buvo jau svarstomas 
visasąjunginės kompartijos 
centro komiteto narių pil
numos susirinkime liepos 18 
dieną. Nutarta imtis Lietu
voje tokių griežtų priemo
nių:

Sudaryti pramonės ir pre
kybos įmonių pirminėse 
partijos organizacijose spe- 
ciales komisijas ii kompar
tijos narių tolydžio sekti,

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.

GINTA KĖLĖ, J. Narūnėa graži pa 
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ..............$0.96.
PASAKĖČIOS. A. Giedrius, 

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

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu
do Dovydėno apysaka, 168 psl.,
kaina ...................................... $2.00

MfiLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba 
rono apy.>a..aitės vaikams, 69 psl..
kaina ..................................... $1.50.

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

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

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, J3€ psl., 
kaina .......................... $2.50

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei- 

stebeti, kontroliuoti, kad adresus, pranešant nau- 
būtų vykdomos gamybines ją adresą nepamiršti parašy- 
užduotys be priekaištų; kad iti ir senojo.

iei turėjo tokių prisipirkęs.
Kas tada nusipirko namų ar aiua
“stakų,” tas šiandien de- Si L^asuiy Notės 4 

šimteriopai turtingesnis.
Bet kas pirks “stakus” 

šiomis dienomis, tas, be 
abejo, labai gailėsis keliems 
m e t a ms praslinkus, nes

lūkanų ir 1963 metais atmo
ka visą sumą. Saugesnio in- 
vestmento nėra.

Truputį daugiau palūka-

slelis prieš modernišką te- piktadėjiškuose darbuose.
forą* # 5. Gaila, kad Rastenis sa-

2.^ Chruščiovas pasmerkė vo paaiškinimuose nenu-
Stalino terorą prieš komuni- Išvietė tų sąlygų, kuriomis ta 
stų partijos narius, bet nė 'išpažintis buvo išgauta. Jam

šiandien jie perdaug iškelti gauti nusiperkant
ir anksčiau ar vėliau turės lndxst"n,ų korporacijų bo- 
nukristi, kaip New York Pa'7? džjm, MackTruck
Central geležinkelio sė,ai CorPorat,on 1W® *»• 
nukrito nuo $256 iki $8. ;n.a,> ku™ mok? 6’/2 nuošun-

Panaši depresija gali at- Paluka.nM »L atmokami
sitikti ir ateitvje. Privatinė !®«?. meta‘t . R^t &uoa 
kapitalizmo pramonė už. ^dzius, jų karna yra $99 už
kimš rinką savo gaminiais, ^.OO. ___
tiek, kad žmonės nebegalės' Kitas neblogas bonas yra 
daugiau nieko nusipirkti. Gi Southern Pacific R. R. 4Į/2
užsienio rinka Amerikos ga-1969. ši geležinkelio kom- 
miniams darosi kasdien vis Panįja moka 4^% palūka- 
mažiau prieinama dėl labai nll ’r metais sutinka 

kainų Amerikos ga- atmokėti visą sumą. Jos bo- 
miniams. Nuolatinis Ameri- n31' dabar parduodami $96
kos darbininkų algų keli ui $100.00. Vadinasi, jei
mas uždaro Amerikai užsie- J’*’Josite $1000 vertės boną, 
nio rinkas. Japonija nar- mokėsite $960, plūs bro-
duoda Amerikai siuvamas 
mašinas jau perpus pigiau, 
negu Amerikos kompani
jos gali parduoti, nes Ame-

kerio “commission” ir už
augusį nuošimti.

Taigi, jei aš turėčiau 
$4,000 atliekamų pinigų, tai

rikos unijistui reikia mokė-l»š juos investuočiau taip: 
ti $24 per dieną, o Japoni- $1,000 į U. S. Treasury 
jos mechanikas dirba už 90 Notės 4’s, May 1963. 
centų per dieną. Taip pat $1,000 į Southern Pacific
Šveicarijos laikrodžių pra
monė varo iš biznio Ameri-

R. R. 41/2, 1969:
$1,000 j Mack Trock Co.

nė personalo, kuris rūpintų
si namo apšildymu, nes visi 
įrengimai veiks automa
tiškai.

Profesoriai ėmė kyšius

Sovietų Sąjungoje suk
čiavimas, kyšių ėmimas la
bai klesti. Neseniai pas-

■nin ---------- PadoriM» kelbta, kad iš Charkovo
ikul ie s?,ygų neigivaiz-universiteto atleisti5pro-

£ » ^""ja • ,n?sup,'a3ta'J°24 fes°riai< i™™ iš studentų

išgautus parodymus prieš kiu, kad žinodami tikras są- j 
anbkomunistus. Ką tas ro- jygas jje būtų daugiau laiko i 
do? Tai rodo, kad grįžtama
prie Stalino metodų, net pa
tobulintų, kovojant su ko
munizmo priešais. Paskuti
nis komunistų slaptos poli
cijos suvažiavimas nutarė 
vėl atsukti savo kardą prieš 
vadinamus liaudies priešus, 
o Rastenio išpažinties pas
kelbimas kaip tik sutampa 
su ta nauja akcija prieš re
žimo priešus.

3. Rastenio išpažintimi 
komunistai nori pasmerkti

vienu žodeliu nepasigailėjo 
milionų Stalino galvažudžių 
nukankintų nepartinių žmo-

51/2, 1968.
$1,000 pasidėčiau į bet 

kuiį “savings” banką, kuris 
šiuo laiku moka 3^% palū
kanų.

O kiek į stakus, kurie ža
da didelių pelnų?

I stakus nė vieno nikelio!
S. M.

aišku ir daugeliui kitų žmo
nių yra aišku, bet yra žmo
nių, gal visiškai

.. . ... Ne visi draugai, kurie meiliai
pašventę Stalino terorui ir šypsosi.

KELEIVIO’ KALENDORIUSJ<ti
1960-tiems netams 1

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

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

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

KELEIVIS 
636 E. Broadway

«7.



Puslapis Penktas

mil i o na i

—Gut momink, Maik! na tą pačią dieną.
Kaip tau šiandien einasi? I —Bet tie pinigai, vaike,

—Man neblogai; bet tė-’nėra biznis, ba bažnyčia 
vas, matau svyruoji. 'nieko už juos žmonėms ne-

—Pereitą savaitę mažai duoda. Vot, sakysim, mano

Kas išnaudoja Sovietų 
Sąjungos gyventojus?

J. UGDŽIUS 
(Tęsinys)

naikinta suvarymui ūkinin
kų j kolchozus ir sudarymui 
iš jų baudžiauninkų? Žemės ‘ 
ūkio produktų gamyba smu- • 
ko. Visam kraštui žala. I 

Menkystę liudija visi tie 
didelio masto darbai, jei 
masė gyventojų kenčia ne-

.. .a, * *1 ..................... U darbus ir juos pnziureti dvi turi

Antras stabdys sovieti- venti vierame kambaryje,
niam ūkiui vystytis yra biu- ?La?^-ikin ar ke!ios šeimos turi “®“do-rofcratinis bMJ orįantauo- tis "ena virtuve'

ti ir prekių bei produktų ga- ’ Dauguma mūsų gerai ži-
mj-bai vadovauti. Be rakti- g įio bjurokratinio centia- nom- kad sovietinė valdžia
nes (biuro, ofiso) negali gy- žalineuma išrakino visom 1?£alem stengiasi {gy
vuoti jokia kiek stambesnė 1 . .. . - • rC r vendinti komunizmą,—nau-, . ?. . . . sovietinis rašytojas Dudm-valstybine ar ūkine veikla. ‘‘Ne viena duo- & bendruomeninę lygybes
Pavyzdžiui, administracija, ! „ žinoma jis buvo ir laimės santvarką. Pirmu-
te.sTnasfabnkas, bei pelno merkUg^ kaip komunistinės ln,‘s F svarbmtBias jos — 
siekianti bendrove. santvarkos kenkėjas. '

rei-

Biurokratija yra būdas 
tvarkyti reikalus įsakymais 
(diktatu, komanda) aukš-

kalavimas, kad gyventojai
Biurokratinis ūkio valdy- dl!;bt? F ”® sa.vo

mes ir pernelyg didelis skai- "falais bet ateinančių
, . w .  ............ ... čius tarnautojų įstaigose karh! matenal.ne gerove. Is
tesnių įstaigų bei viraimnkų maži JUprJduliFją. to savo užsimojimo ji neda-
zemesmems. Tie savo ruoz- -Neklaidingasis” L e einas ™ Ju,°kų' J<F kas ,nevyk-
tu duoda patvarkymus dar - “Gamvbinmimas sta’ Ul smurtu ir pnevarta 
žemesniems. Kiekviena že- P, .įgumas) galutinoje to,“ja nenugalimas kliūtis, 
mesne įstaiga tun klusniai d je vyriausias ,?'kdo bandj7"us "‘dS'ven-

ir svarbiausias dalykas nau- d,namų dalykų’ 
jos bendruomenės santvar- ma gyventojų gyvybių, svei- 
kos pakilimui. Kapitalizmas
gali būti galutinai nugalė
tas tuo, kad socializmas su- . ........
kurs naują, daug aukštesnio mas^1 isbnsti iš 
laipsnio darbo našuma.” tapti žmonėmis,

Tokis didelis vaidmuo ke- sĄ™38 siekti savos visapu- 
L«!J !kartotinf“ka Itiaufti;

TEATRAS ROMOS GATVĖJE 
Neseniai persiskyrusi su anglų aktorių A. Steele, žino
ma filmų aktorė Anita Eekberg Romos gatvėje šoka 
naujovišką cha-cha šokį, gitaros muzikos palydima..

miegojau, vaike.
—O ką veikei, tėve?
—Visą laiką, Maiki, man

vaidinosi tas Maskvos riez-

frentas Zacirka tai biznie
rius, ba už kožną dešimtuką 
pripila kostumeriui stiklą 
alaus. Čia tai jau regli biz-

nikas Chruščiovas, apie ku- nis.
rį pereitą sykį kalbėjome, j _Tas tiesa> tėve, bažny-
Ką turėsim daryti, kai jis ?£įa jma jg tikinčiųjų žmonių
aivažiiinc Amerikon? __ „4... — • f pinigus 11 n it: n. v jivins uuj

—Mudviem, tėve, ne- tai neduoda; dėl to ji tokia
reikės nieko daryti, nes ne 
pas mus jis atvyksta.

pildyti aukštesniųjų įsaky
mus, jų nesvarstydama.

Sovietų Sąjungos valdo
vas yra komunistų partijos 
viršūnė su vadu priešakyje. 
Toji viršūnė nustato, kurie 
asmens turi būti visų gyven
tojų bemaž vienbalsiai iš
rinkti į aukščiausius Sovie
tus (tarybas), į centrinius

katos, kančių, jėgų, turto. 
Tačiau kaž kuri pikta

dvasia neleidžia gyventojų 
skurdo ir 
turinčiais

visos produkcijos vertę iš! ATSARGIAI SU SAULE 
208 milionų, gausim tam ti
krą saiką gerovės, tenkantį 
vienam gyventojui. Pana-

Vasara. Visi kas gali sku
ba laisvą valandą praleisti

šiai tenka dalyti apskaičia- miške, prie juros ar ežero.

jos viršūnė yra ne tik valsty 
bes valdovas, bet ir visų ma 
terialinių išteklių šeiminiu 
kas ir vienintelis darbdavys,

saviveiklą. 1 Niekur tiek daug nekal- mą ir aukštą gaminių koky- kę saulės, dabar nori
Tada tektų panaikinti te- karna apie darbą, kaip So- bę, pavyzdžiui, biurokrati- daugiau ja naudotis. Bet, 
rą ir diktatūrą, kaip varž- v'iety Sąjungoj. Bemaž pusė nę tvarką taip pat medžią- kaip visuomet, viskas, kasrorą yra "perdaug”—nesveika.

- - ., _ Žmonės, kurie turi
gyventojų. (biznį) amatininkams, skui>iai R* daug padaryti, ilingiems sumanymams įgy- sveikus plaučius ar. širdi,

jiems .r žemdirbiams, įr leisti P^^šyti valstybinių pla-'vendinti (pavyzdžiui, sku-turi vengti saulės ir steng-
jiems laisvai rinkoje par- nustatytą kiekį gaminių, 'bus sukoichozinimas žemės tis būti pavėsy, tyrame ore.

ii- naskui kas nenkeri duoti savo Prekes> nes tai ®Pia stachanovinį darbo (ūkio, sumažina viso. krašto ,Cia jiems sveika.
11 pasKui Kas penKen merai, įdarytų didelę paskatą pa- metodą, socialistines darbo produkciją ir ael to kiekvie- Sveiki žmones tun atsi-

didinti darbo našumą. Ta- rungtynes, ordinus už dar-inam gyventojui tenka vidų-,minti, kad perilgai gulėda-
_ .. . . „ Aiau komunizmo nožiūriu ką. Tas kurstymas greit ir tiniai daug mažesnis kiekis mi saulėje, jie gadina savo
ūkio produkcijos ir jos. iš- nasiūlvmai vra nusikalti- daug dirbti žūsta dausose gėrybių. Darbininkui išeina nervus ir nustoja ramair 
laidų planą, šis valstybinis buržuazinė ereziia šie- ke atgarsio. Tuose pat jų mažesnis uždarbis. Jis ken-miego, o moterys gauna 
nn^tateT^ild^ kiSti grąžinti privataus iaikraščiuose randam daž- čia nepriteklių net reika-jaugiau raukšlių ir gali len-

ikmis^DmndZ^iJri^u- ^'saviveiklai. Paskui reik- (laikraščių lapų tenai pnra-gos ir darbo jėgos aikvoji- 
ti valstybė iš ^y^ntoju ,eisti savarankišką garny- aPie lelkal4 dirbti, mą nenaudingiem, nuosto-

turtinga. Ji yra didžiausia 
ir turtingiausia biznio istai-

—Bet aš sakiau, kad dėl 'ga pasaulyje. Ji ima viską 
jo atvažiavimo Bostono už dyką, bet pati niekam
kardinolas pakėlė protestą. 
Pirma jis tik žodžiu protes-

nieko už dyką neduoda. Pa
vyzdžiui, ji turi pastačiusi

ta vo, o dabar jau ir savo daug ligoninių, kurioms 
gazietoje pasakė, kad Chru- gauna daug paramos iš val- 
ščiovo čia nereikia. Nu, tai i d žios, o kitką žmonės sude- 
kaip čia žmogus gali užmig-'da aukomis; tačiau ligonių 
ti? Kardinolas prieš Chru- už dyką ji nepriima; ji nu- 
ščiovo atvažiavimą protes- 'skuta juos dar daugiau negu 
tuoja, o Amerikos preziden-kitos ligoninės. Jeigu ligo
tas kviečia jį į svečius. Taigi nis neturės pinigų, jo tenai 
pasakyk, kas mums daryti? i visai nepriims; o jeigu jis 
Prezidentui negalima prie- .turtingas, tai gaus labai ge
dintis, ale negalima ir kardi- !rą patarnavimą, kasdien ji 
nolo neklausyti. Ar tu gali aplankys kunigas ir sal- 
išfigeriuoti, kaip reikėtų pa- džiais žodžiais prikalbins,

kad visą savo tuitą užrašy
tų bažnyčiai. Ir tokiu būdu 
ji surenka milionus. Jos tur-

daryt, kad ir vilkas būtų so
tus, ir ožka būtų čiela?

—Aš jau pereitą sykį tė- . . , . ....
vui sakiau, kad Chruščio-i131 Amerikoje siekia bib<>
vas atvyksta ne pas kardi- nus ^.0Je.n^•. TaiP’ ^ve.’ 
nolą, bet pas prezidentą, Hidzmusm ir turtmgiau- 
kaip oficialus valstybės sve- ®la biznio įstaiga pasaulyje, 
cias, o kardinolas, kaip ir ,ir tuos turtus ji nemoka 
kiekvienas kitas pilietis, ga- valstybei nė cento mokesčių. 
Ii dėl to pasakyti savo nuo- —Maiki, aš ir ant šito 
monę, bet kaip bažnyčios punkto nesoglasnas. Ošpita- 
viršininkas neturėtų į tą rei- lė arba, kaip tu sakai, ligo-
kalą kištis.

—O kodėl neturėtų kištis?
ninė, nėra joks biznis. Tai 
yra labdarybė, ba ir kate-

—Todėl, tėve, kad jo baž- kizmuose pasakyta, kad li- 
nvčia vra atskirta nuo vai- g°nl reikia pagydyti. Juk ir 
stybės reikalų ir jis turėtų'Kristus gydė ligonius, 
tą atminti. Valstybė į jo —Taip, tėve, šventraštis
biznį nesikiša, juk ji dargi'sako, kad gydė. Ne tiktai 
atleidžia jį nuo visokių mo- gydė, bet ir iš numirosių 
kesčių, kuriuos privalo mo- prikeldavo. Bet ar jis imda- 
kėti visi kiti gyventojai irivouž tai pinigus? Ne, tėve, 
biznieriai. 'jo darbas buvo tikra labda-

—Vot, Maiki, ant šito lybė. Bet kuomet už gydy- 
punkto aš su tavim nesoglas-mą iškraustomi ligonio ki
nas. Tu man ir pereitą sykį seniai, tai jau ne labdarybė, 
sakei, kad bažnyčia daro o tiktai biznis.
biznį; ale kai aš nemiegoda- j —Bet bažnyčios, Maiki, 
mas gerai šitą reikalą apmi- ir škules stato, vaikus moki- 
slinau, tai tas neteisybė. Ba- ira. O mokslas juk ir tau pa- 
žnyčia jokiais bizniais neuž- tinka, ar ne?

—Ar žinai, tėve, kad ir 
tos mokyklos statomos ne 
mokslui, bet bizniui.

mas," tėve, ir yra biznis. —O koks iš to gali būti
Juk tėvas žinai, kad sekina

siima; ji rūpinasi tiktai 
žmogaus dūsios išganymu. 

—Bet ‘‘dūšios isgany-

dieniais visose bažnyčiose 
yra renkami pinigai; kai

biznis?
—Tose mokyklose, tėve,

vaikus mokina davatkos.—-- f----o--  7 --- aasvaaaaay* w
kur net kelios rinkliavos bū* {Pirmutinę vietą tenai uži-

lie

< lai bo, ir kas velta 
duoti už tą jų darbą. 

Tuo reikalu kas
tas šeimininkas-darbdavys 
sudaro smulkų viso krašto

nuostatas ūkio 
Kuriuo turi vadovautis 
Įstaigos ir įmonių

.^UnHdiE? ,G' b'°-
mistinės bendruomenės na- ^ai atkkto darbo, dėl men-

UiSSfvSi^ V^įai visi turi Wti ymdmiai, 1
tarnautojams ir darbinin- 1S valstybes duoda-
kams uždėta pareiga išpil-m? »?darb.o, nešto
;dyti tuo planu nustatytas ire,kalaaJa >*»'!** l>l.!nc‘- 
gamybos ar darbo kfekio‘p88 **■ kova lsnaudoJlmu

lingiausių daiktų. Šiuo at-gvai prarasti savo odos svd- 

veju darbininkas yra išnau-'numą. 
dojamojo būklėje. | Kas nori kuo greičiau

Čia nurodytas komuniz-saulėje Įdegti ir mano. kad
kos prekių, mašinų ar pasta- 

kokybės.
Tiesa, savo užsispyrimu 

nukariauti Ameriką ir už- vystyti darbo našumą ir ai- 
kariauti pasaulį, sovietinė kvojimas krašto išteklių bei

mo vadų nesugebėjimas iš-

noi-mas su kaupu.
Tada iš Maskvos į visus

Sovietijos pakraščius įstai
gų pakopomis žemyn eina, 
komanda: kada, kur, kiek, 

i ko, kaip turi būti padaryta. 
Paskui iš apatinių pakopų 
plaukia versmė raštų aukš
tyn, nes pasitaiko valstybi
niame plane trūkumų, ar ne
palankių gamtos įvykių bei 
kitokių nelaimių, ar sutri
kimų medžiagos teikime, ar 
žmonių apsileidimo, ar ki
tokių kliūčių. Kol centrinės 
Įstaigos išsprendžia, kaip 
pašalinti susidariusias kliū
tis, susidaro nuostolių. Biu-

dėl to reikia valandomis 
“kepintis,” tas vargu su
lauks gerų vaisių. Saulėj

aldžia su pagalba iš Vokie- jėgų prilygsta išnaudojimui. būti reikia pradėti nuo 10 
minučių, kitą dieną jau ga
lima būti 20 minučių, vėliau 
ir ilgiau, bet vis reikia būti 
atsargiai, kad oda nepradė
tų “degti.”

Daug kas prieš imant 
nis kapitalistinis 208 milio-'saulės vonias savo odą teųa 
nų gyventojų išnaudojimas.'kremu. Aš esu prieš tai. Ge- 

(Bus daugiau) Iriau duoti odai laisvai pasi
naudoti oro ir saule. O

Komunistų vadams čio
nai susidaro neišsprendžia
mas uždavinys: sieksi dar- .
įbo našumą pakelti,—turėsi y°s kok7^®s, bombonešių, 
sudaryti gyventojams rea- branduolinių bombų, rakė 
lią paskatą bei trauką uoliai ‘M- sputaikų ir kitų pavojui- 
dirbti, L y. suinteresuoti Sinklų. 
juos darbo vaisiais; tada Darydami apžvalgą zmo- 
tektų daryti reformas lais- niM gyvenimo praeityje, ko
vės kryptimi, atpalaiduoti dažnai kartoja,
nuo daugelio suvaržymų. ka^ ver?U ir baudziaumn- 
Jei nepadarvsi tų reformų, ar pnevai-ta varomų dar- 
—tei nepadidinsi produkci- kimnkų darbas nėra pro- 
jos, nepavysi Amerikos ir, <biktingas. Tačiau, jie ne
kaip sako Leninas, nenuga- mato’ kafį Sovietų Sąjungoj 
lesi kapitalizmo. (gausus kiekis

Tautų ūkio vystymosi rai- O1(^kų koncentracijos sto- 
doj yra susektas dėsnis: nu- v-Vn,MĮ lr baudžiava (kol- 
gali ir išsilaiko tas ūkinin- cl*°zai), kad darbininkai ir 
kavimo būdas, kuriuo dau- vPa5 *akrikU >r kitų darbo-

mokslininkų Nes susidariusius produkci- 
techniškai aukš- joj trūkumus darbininkija 

turi padengti didesniu ne
branduolinių bombų, rakė- priteklium.

Bet yra Sovietų Sąjungoj 
ir tiesiogis žiaurus valstybi-

tijos paimtų 
pagamino

viečių vadovai prislėgti bai
(bažnyčiai. Tokie vaikai iš-jvenimui reikalingų prekių. būti pakaltintais neiš
augę tikrai neskaitys laisvos t. y., kuriuo pasiekiama di- P1'y«'rnu. valstybinio plano

ma poteriai ir paklusnumas giau pagaminama pragy-

KAIP RUSAI
LlklUVĄ SUSOVIETINO

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

desnė produkcija. bei aukštesnių Įstaigų nuro-
Nedidelės produkcijos^.

sovietinis ūkis gali kuri lai- Komunistų vadai nesuge- 
konkui-enčijos, mokyklomis ką išsilaikyti prie vartos ba įžiūrėti, kad jų visi dar- 
jie nesirūpina. Paimkim, pa-1 priemonėm is. Bet galų gale kai per 40 metų buvo prie-i 
vyzdžiui katalikiškąją Ispa- totalitarinis visuotinai nla- šingi jų kalboms bei paža-

dyasios raštų, bet rems ku
nigu biznį. Katalikiškose 
šalyse, kur kunigams nėra

niją. Sumner Wells 
knygoj “G u i d e to

ningas, centralizuotas ūki- dams ir turėjo tikslą nusies 
ninkavimo būdas turi kitėti pinti gyventojų saviveiklą ir 

Peace” rašo, kad Ispanijoj !ar žūti, kaip atsilikusi, dirb- savarankų protavimą, pada- 
mokyklų labai maža, bet tinai sukurta sistema. ryti iš jų mechaninio darbo
katalikų bažnyčia mokyklų] Sovietų Sąjungoj pastatv- įrankius, nemąstančius vyk- 
tenai nestato. Bet Ameri- ta didelių užtvankų elektros dytojus valdžios nustatytų 

jėgai gaminti, iškasta kana- uždavinių, nebylius pritarė
jų, pastatyta didžiuliu fab- jus valdovų kalboms ir net 
rikų, išplėšta dirvonų, bet ar nuostatams: kas yra tiesa, 
produktingai s u n a u dota gerovė, kas priešas, kuo bū
tiems darbams žmonių jėga ti patenkintu ar džiaugtis 
ir medžiaga, tenka abejoti, ir 1.1
nes komunistų skelbiami Apskaičiuojant Sovietų 
propagandos tikslu duome- Sąjungos 208 milionų gero- 
nys nevisada patikimi. Kiek vę, reikia paimti visą tos ša- 
turto ir žmonių gyvybių su- lies produkciją. Padalinus

savo
the

,koj, kur yra tiek daug gerų 
'mokyklų, katalikų bažnyčia 
išleidžia bilionus dolerių sa
vo mokykloms statyti, kad 
jšį kraštą sukatalikintų ir 
dar didesnį biznį darytų.
—Kaip matau, tai tu, Maiki, 
nori iš manęs šliuptamį pa
daryti. Eisiu verčiau pas Za- 
cirką pasikalbėti.

)C
to, nereikia duoti odai at
prasti atlikti jai gamtos 
skirtą uždavinį. Tik vaka
rais kartas nuo karto gerai 
patepti visą kūną aliejumi.

V. Funkiene
Pakalbinkim draugus ir 

Keleivio admi- kaimynu* užsisakyti “Kelei- 
yi** Kaina matams $4.

VISI GALI MAUDYTIS

Liūtys patvindė Huffalo, N. Y-, priemiesčius, todėl ir 
gatvėse galima plaukioti, o aiaudytis tai kur tik kas 
nori. Liūtys pridarė ir nuontoliy.
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A. Giedriaus pasakėčios
VIŠTOS

Dvi vieno būrio vištos, Kuode ir Rudoji, 
patvartšalyje syki stovi

ir kalbasi. Rudoji sako tai: ‘Žinai, širdele, 
man širdį gelia,

kai pamatau tą pliuškę mūsų Raibę.
Tai, rodos, aibė

visų geriausių ypatybių, 
visų dorybių!

Tik tu žiūrėk, kas jos per išdidumas, 
kas eisenos per iškilmingumas!
O kad sukarkina, kad sukadena,

tai, rodos, čia pati lakštingala skardena!”
— ‘"Taip, taip, širdele,” sako Kuode, “pastebėjau
ir tau seniai jau pasakyt norėjau__ ”
— “Matai, teisybę juk sakau, brangioji!” 

apsidžiaugė Rudoji:
“O dar tiktai pasižiūrėk ilgiau, 

tai mūsų sesė juo atrodys juokingiau . . .
Antai, pažvelk, kaip skiauterę prieš gaidį kelia,

kaip gūži stato!
O tas visai jos nė nemato: 
sau lesa ir gana žolelę ...
Grynai tokia ir Auksė. Ve, matai, 
kaip skiauterę užvertusi augštai

pro gaidį žengia!
O tas žiūrėt į ją nė nesirengia:
Vistiek čia jam. ar Auksė, ar pelėda, 

ar varna nevėlėta!
įincn įnamiu, lomu is jų n naue, ir Dairųjį, 

ir Kanapėtė ir Juodoji.
Taip lygiai nuo anos 
neskirk jų nė vienos.”

O Kuode pritaria: “Ir aš juk taip sakau 
ir jau seniai nuo jų nusisukau!

Kad štai dar tu. Rudoji, tai kas kita: 
ir skiauterė, ir plunksnos, ir gūžys . ..

Jau čia ne tik gaidys — 
ir sakalas išvysti turi tokią vištą!
Tikėk manim: tik tu viena visam būry

verta stovėti viduiy!”
Dabar Rudoji pasistiebus kumšt draugužei 
ir sako: “Ve, gaidys per visa vištų būrį

į mudvi žiūri.'
Sakiau, ateis diena ir mudviejų širdužei!
Ęiva tiktai artyn, gana jau čia tupėti!

'< Tik’duokiva ir i save pasižiūrėti!”
i . ' • t • f • T’*- - - ■ ’. -f
Ir s^siglaečiusįos plunksnytes savo, :r' 
abi gūžius atstatė, skiauteres iškėlė

; ir pamažėliai
į pačią patogiausią vietą nužingsniavo.
1941. IV. 12

OŽYS

Vos dvišakais 
ragais

ožys jaunikis,
pamatęs senį į ūpestingai būrį vedant, 
atsargiai ir kiekvieną koją dedant,

pasijuokė: “Ne tun jis tikęs!
Duok vadui tik ragų tvirtumo ir drąsos,

tai nieko nebijos!”
Patiko būriui toks tiesumas,

ir kitąkart daugumas 
su jaunu ožiuku 
nuėjo jau kitu taku.

Bet, nosies statumu per mišką jiems bežengiant, 
nei tankumvnu, nei daubu nelenkiant,

būrys vilkų — pakyšt, 
po ožką — grybšt, 
tam vadui be raugų 
kapt už ragų, 
ir viskas!
Tik žalias miškas

Plačiai nusidejavo drebančiais aidais . , . 
Dabar senasis vadas sako:

“M tvirtumo ir drąsos tai nepakako.
Dar vadui reikia ko ir |>o ragais . ..
1945. ni. 25

lowa valstijos gražuolė Jacąue Baker keliasi į kalną 
slidėmis paslidinėti. Netrukus ji vyks į Atlantic City, 
kur atstovaus savo valstiją Amerikos gražuolės rin* 
kiniuose, kuriuos apsukrūs biznieriai rengia kasmet.

I

LANGAS
V. FUNKIENE

Beveik kiekviename bute pro langą. Ten gatvėje jie 
ar name .yra vienas langas, mato kitą gyvenimą, mato 
kuris labiausia mėgstamas. [kaip ten skuba, kruta žmo- 
Gal p’-o jį galima ypatingai įneš, o tuo tarpu jie juos ra
gi ažų reginį matyti, gal jisĮmiai stebi, paskęsdami pra- 
išeina į sodą, gal pro jį ma-

Kas yra pasakėčios ?
M. PRAGELAS

Kas tai yra pasakėčios? 
Tai nėra pasaka ir nėra akė
čios, bet tokia eilėmis sura
šyta pasaka, kuri sąmojin
gai kai kuriuos asmenis ir 
kai kuriuos papročius gero
kai akėja, Mat, mes visi 
mėgstame pasakas ir vadi- 
namas istorijas. Visada ma
lonu klausytis įvykių eigos. 
Kuo daugiau įvykių, kuo 
daugiau veiksmo,—tuo įdo
mesnė istorija. Viši atšime- 
i ame kaimo pasakorius, ku
rie sutraukdavo klausytojų 
dėmesį savo tikromis ir iš
galvotomis istorijomis. Da
bar atsisėdę prie televizijos 
1 artais negalime atsitraukti, 
kol “istorija” iki galo pa
matome. Tokios pasakos 
kartais turi pamokomos ver
gės. sakysime, kaip liaudies 
į pasakose dažnai “dumiau- 
siai” atrodantis brolis pasi
rodo gudriausias, taip tele- 
į vizijos programoje kaliais 
paprastas ryžtingas žmogus 
nugali perdaug išmandrėju- 
įsius sukčius. Teisybė ir tei
sė laimi. Tokiais pamokslais 
Įmes nesibodėjame, nes jie 
yra dalis istorijos. Tačiau 
priekaištų ir grynų pamok
slų res nemėgstame. Jei tau 
kas visą laiką sakyą^y- 
būk toks, bet būk ' anoks, 
nedaryk anaip, o daryk ši
taip,—tai labai greit jam 
pasakysi:

“Eik po čemeriais! Ką čia 
dabar mane mokysi?! Aš ir 
pats žinau, kas man reikia” 
• Na ir "kaip kas išmano, 
taip save gano. “. . .

Tačiau tas pats žmogus 
visai nepyksta, jei pamoki
nimas išplaukia iš istorijos 
pasakojimo. Todėl jau la
bai gilioje ir neatmenamoje 
senovėje žmonės pasimoky
davo iš tokių pasakojimų. O 
sąmojingi pasakojimai ir 
dar eilėmis surašyti,—visa
da įdomūs. Senovėje persai 
ir arabai jau pasakėčių tu
rėjo. Tačiau labiausiai iš
garsėjo graikas Aesopas, 
Įgyvenęs įlenktame amžiuje 
i Prieš Kristaus gimimą. Jis 
'prirašė galybes puikių pasa
kėčių ir visose jo pasakėčio
se veikėjai yra gyvuliai ir 
kiti gyviai, kurie veikia ir 
galvoja bei jaučia, kaip 
žmonės. Paskaitydami tak 
pasakėčias, žmonės kaip 
veidrodyje pamatydavo sa
vo pačių ydas, bet ant Ae- 
sopo jierdaug nepykdavo,— 
nes gi jis apie “durnus” gy
vulius, o ne apie juos kalbė- 

įjo . . . Todėl Aesopas dėl

savo sąmojingumo pasidarė 
^pasakėčių tėvu. Vėliau įvai
riose tautose pasireiškė pa
sakėčių rašytojų, kurių gar
siausias turbūt buvo pran
cūzų Jean de la Fontaine ir 
rusų Ivan Andriejievič Kry- 
lov. Pasakėčių yra rašę ir 
vokiečių Gotthold Lessing 
ir garsusis Goethe, italų Pi- 
gnotti, anglų Chaucer, ispa
nų Yriarle ir kt.

Lietuviškoje literatūroje 
bene pirmas pasakėčių ra
šytojas buvo Simanas Sta
nevičius, kuris daugiau kaip 
prieš 130 metų parašė dvi 
garsias pasakėčias “Arklys 
ir Meška” ir “Aitvarai.” 
Tos pasakėčios ir šiandien 
nėra nustojusios savo ver
tės ir visų maloniai skaito
mos. Būtų gerai, kad “Ke
leivis” jas savo skaityto
jams kada nors atspausdin
tų. Bet tuo tarpu norisi pa
sakyti apie neseniai atspau
sdintą naują lietuviškų pa
sakėčių A. Giedriaus kny
gą Pasakėčios.

Tai yra 175 puslapių 
gražiai atrodanti knyga, ku
rioje sutalpinta 34 origina
lios pasakėčios ir trys Kry- 
Idvo-pasakėčios gražiai iš- 
verstos lietuviu jtaJUon. i Iš- 

AjJ^S^’Ki>gos 
Klubas. Dailininko V„ Si- 
mankevĮčiaus iliustracijos, 

i Kaina $2.00. Jos autorius 
•A. Giedraitis yra - žinomas 
lietuvių literatūroje, gimęs 
1892 metais Lukšių kaime, 
'Jurbarko valsčiuje. Iš pro
fesijos mokytojas ir žymus 

I pedagogas. Jis mokė lietu- 
iVių kalbos Voroneže jau 
,1918 metais, paskui Lietu
voje buvo gimnazijos mo
kytoju, direktorium, moky
klų inspektorium ir kt. pa
reigose. Vokietijoje buvo 
[Vasario 16 gimnazijos di
rektorium. Yia parašęs dau
gybę pasakų ir knygų vai
kams. Leido vaikų laikraš
čius “Žiburėlį,” “Saulutę” 
ir kt. Dabar gyvena Worce- 
stery, Mass. Jo pasakėčių 
knyga yra gražus ir labai 
malonus indėlis į mūsų li
teratūrą. Temos originalios 
ir kalba sklandi.

(Porą jų čia spausdina
me. Red.)

A. Giedriaus knygą ga
lima pirkti ir “Keleivio” ra
štinėje. Verta įsigyti.

Jei tavo draugus ar kaliny*
» neskaito "Keleivio”, para* 

■Mrasyti.

Uk t€

tyti nors jX>ra medžių ku
riuose paukščiukai savo liz
dus suka. Malonu juos ste
bėti. O jei Kingas nors tik į 
paprastą gatvę išeina, šei
mininkė, pakabinusi gražias 
užuolaidas, pastačiusi gėlių 
vazonus, vis viena gali prie 
lango sukurti gražų malonų 
kampelį

Žiemos metu, kada lauke 
šalta ir vėjas pučia, mus 
traukia prie šilumos, prie 
krosnies, toliau nuo lango, 
pro kuri kartais kiek pučia. 
Tada ne visuomet smagu 
žiūrėti į tamsius debesis ar 
klausytis vienodo nuobo
daus lietus kritimo. Tada 
norisi užsidaryti savo bute
ly, užmiršti “oro malonu
mus.”

Bet pavasarį, o ypatingai 
vasara, jau ne namuose, o 
už lango yra daugiau šili
mos ir giedrios nuotaikos. 
[Tada ten viskas atbunda, 
'keičiasi, žydi, žaliuoja. Ir 
'žmogus nori dalyvauti tame 
■atbudime. Tada norisi ir na
muose ši tą atnaujinti, pa
keisti. Dabar ne nuo lango, 
bet prie lango traukia.

Jeigu tik galima, pastaty
kite stalą su kėdėmis prie 
[lango, kur galite jau iš ryto 
su savo šeima pusryčiauti, 
įžiūrėdami į mėlyną dangų, 
į žalumynus. Atkreipkite sa-, 
vo vaikų dėmesį į augmeni-1

~sr, 33, Kūgpinčio iš.
net ir pro giazuitoią n di
džiausią stiklo langą 

Atverkite tą savo ši i dies 
langą ir įleiskite į savo šir
dį tiek šilumos, kiek tik ga
lima. Užmirškite visus var
gus, pripildykite savo širdį 
naujomis jėgomis. Kad ir 
kaip sunku būtų, pakelkite 
savo galvą į dangų, pažiū
rėkite į žemę, kur viskas au
ga, žydi, žaliuoja, kur da
bar viskas grožiu svaidosi. 
Ieškokite visur, net mažiau
sioj gėlelėj, grožio ir ji nu
ramins jus. Jei galite, eikite 
kuo dažniau į mišką,į pie
vas, bet negalvokite ten 
apie savo kasdieninius rei
kalus ir vargus. Galvokite 
apie gamtą ir jos grožį, ža-

eitų 1 .ikų atsiminimuose.
Langas tai mūsų akys 

žiūrėti iš mūsų uždaro na
mo ir stebėti aplinkinį gy
venimą,

Jei lauke šilta, saulėta, 
atverkite kuo plačiau savo 
langą. Atverkite ne tik tą iš 
medžio ir stiklo padarytą 
langą, bet ir kitą-savo širdy
je. Nes jei tas mažas langu- j vėkitės gėlėmis, bet neškim- 
tis širdyje liks uždarytas,)^ jų, nes, kaip poetas J. 
tai joks grožis, jokie saulės į Baltrušaitis taip gražiai pa- 
soinduliai neprasiskverbs sakė savo “Giesmėj,”

Ne tam, Kad pintumei vainiką 
Ant žemės marguoja žiedai,
Tad radęs rožę ar gvazdiką. 
Leisk jiems žydėti, kaip radai. . . 
Jais žemė žeria savo lobį 
Ant amžių aukuro, ir tu, 
Nurėškęs rožę, būtį grobi 
Ir puošiesi grožiu vogtu ...
Antai žibutė mėlynakė . . .
Antai skaistuolė lelija . ..
Jos žiedas—kaip altoriaus žvakė, 
Žydėk, liepsnuok kartu su ja. 
Buities mįslė per rožę blyksi— 
Žydėk kaip ji širdy kas syk,
Kai žemės tyruos ją užtiksi,
Ir jos stebuklų negesyk.

IMKIT ir SKAITYKIT!
;in<i weil-vms»Qi i nunViAm I Be šitoj vietoj nuolat skelbtų SVENTADARBIAI, 1 veiksmo 
jos vystymąsi, į paUKsCių gy- Unygų KeIeivio dministracijoje! tragedija, N. Gintalas. 33 psl.,
jvenimą,, į visą gamtos gro-[ galima gauti dar šias knygas:’ kaina ............................. $0.25
žį. Atidarykite langą, tegul ;l3DP FOR LITHUANIA’S ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
•švelnus vėjelis ir saulės! FREEDOM, parašė S. A. Vik- 23 P8*- kaina ................

nevaivri) a’ toras, 32 psl.. kaina .50 centų
; i L-j™K- 1 JŪRININKO SINDBADO NUO-keną į jūsų Kambarį, pa-

rasspinduliai 
kelią į iū 
kvieskite pačią vasarą į sa
vo pastogę.

Jeigu neišeina taip stalo 
pastatyti, tai prie to “vasa
rinio” lango pastatykite

KRAUJAS IR KERŠTAS, nove
lės, V. Kirlys, 103 psl., 
kaina ............................. $0.20

nors kėdę su mažu staliuku, 
'kad patogiai atsisėdę, ga
lėtumėte pro jį stebėti dan
gaus mėlynumą, 

į Senesnio amžiaus žmones 
ivpatingai mėgsta žiūrėti

TYKIAI, jdomūs pasakojimai’ T.TTTATt^ n.ivno -,
jaunimui, 108 psl.. kaina $200 įUAUDIES DAINOS gaidos

NAKTYS KARALIŠKIUOSE,! mariam chorui. V. Banaitis,
Liudo Dovydėno apysaka. 168! y J*
psl., kaina .................... $2.00 ,KĄS YRA SOCIALIZACIJA,

NEPRIKLAUSOMOS LIETU-1 K- Kautsky, 31 psl., kai-
V0S PINIGAI, Jonas K. Ka-’.^f. ....••• — •••• $(į‘°
rys, 225 psl., kaina .. $5.00 ŠLIUBINĖ IŠKILME, 1 veiks- 

Iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K-l mo komedija, 29 psl.. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124

4OSŲ ATSTOVO ANGŲ 
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yrą 
Venckūaaš,!
Cress, Obristdn, Belkkifl,
Lanarkshire. ScotlancL

SOSTINĖS GRAŽUOLĖ

Virginia Hale išrinkta Wa- 
shingtono, D. C., gražuole. 
.Ii astovaus sostinei Ameri
kos gražuolės rinkimuose, 
kurie bus rugsėjo mėnesį 
Atlantic City, N. J.

psl.. kaina .................... $1.00
VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir

kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
str.), 196 psl., kaina .. $2.00

LIETUVOS SOCIALDEMO
KRATŲ PAKTUOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl.,

S-‘ kaina 25 centai.
JAUNASIS , SOCIALDEMO- 
; KRATAS Nr 4 3r> 5? kaina 
1 3£r centai ' . - ji . * ‘
MOTERYSTĖ. J. E. Georg, 

daug patarimų kaip natūra- 
| liai gimimuš reguliuoti, 224

■■ psl., kaina ......  $3.00
KELIAS I PASISEKIMĄ, J.

' Grabau-Grabausko patarimai 
> kaip elgtis visokiais atvejais,
! 144 psl., kaina .............. $2.00
[LIETUVIŲ TAUTINĖS PUOŠ

MENOS, Vladas Vijeikis,
42 psl-. kaina ................ $.50

PRAKTINĖ LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA, A. Ses- 

nlaukio. 97 psl., kaina .. $2.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai 

na 50 centų
DAKTARAS Iš PRIEVARTOS, 

3 veksmų Moliero komedija, 
59 psl.. kaina 30 centu

KUR MŪSŲ BOČIAI GYVENO, 
Z. Aleksa, 76 psl-, kaina 25

centai
DIDYSIS SAPNININKAS, 185 

psl.. kaina .................... $1.50
PAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 

pysakos. A. Antanov, 45 psl., 
kaina 10 centu

MANO AŠARĖLĖ, eilėraščiai, 
J. Motekaitis, 31 psl., kaina 
15 centu.

CARAS SIBIRE. 1 akto vaidini
mas. 42 psl.. kaina 25 centai.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVE
NIME. J. Baltrušaitis, 32 psl., 
kaina 15 centu-

SLAPTAS GINKLAS, 1 veiks
mo komedija, J. Steponaitis, 
30 psl.. kaina 15 centų.

GYVULIU PROTAS, 212 psL, 
kaina 75 centai.

užsienio lietuviai, p. Ru- 
seckas, 56 psl., kaina 50 centu

APIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ, 
139 p«l.. kaina 50 centu.

SOCIALTZMO - BLAIVUMAS. 
230 psl., kaina ........... $0.50

EGLĖ. duetas iš tos operos, M.Petrą u akas, kaina

29 psl.. kai
na ...................................... $0.1-5

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS, 96 psl., kaina .. $0.25 

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kaip atsirado popiežiai, re
umatizmas, Kražių skerdynės 
ir kt.). 97 psl., kaina .. $0.25 

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai- 
-.*? :• $0.15

yiąęu ąkto dramaų
.ui.... $0-25

[S, 45 psi., kai*rifo : Z *J ' . 1
DĖLf PINIGŲ; 3 veiksmų dra

ma,. L. Tolstojus, 62 psl., kai
na $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
’ tulaitiS, 24 psl., kaina $0.25 
DIEVO TEISMAS, parašė Ne- 

vezinskas. 16 psl-, kaina $0.10
MATERIALISTIŠKAS ISTORI

JOS SUPRATIMAS, 80 psl., 
kaina ............................. $0.20

KUNIGŲ CELIBATAS (kodėl 
kunigai neveda), 58 psl., 
kaina . ......................... $0.25

NIHILISTAI, 3 veiksmų trage
dija, 61 psl., kaina .... $0.25

KARĖS NUOTAIKOS, vieno a- 
kto - veiksmo drama, 42 psl., 
kaina ............................. $0.20

CHAMAS IR APAŠTALAS. 3 
veiksmų komedija, 48 psl., 
kaina ............................. $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 psl., kaina -................ $0.10

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTAD YD A VO SAU 
ŽEMĘ, 28 psL, kaina .. $0.10

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl., kai
na ...................................... $0.75

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A. 
Garmus, 40 psl., kaina $0.15

DAINOS APIE LAISVĘ, A. 
Giedraitis, 32 psi., kai
na ...................................... $0.75

ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltni- 
šaičio eilėraščiai, 151 psl., 
kaina ............................. $0.75

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA su spalvotu žemė
lapiu, 96 psl., kaina .. $0.75
Užsakymus su pinigais prašo

ma siųsti:'
KELEIVIS 

»<h 
27.
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Ir taip atsitinka
Clevelande suimta už vyro 

mušimą Velma Kazlauskianė 
policijai pareiškė:

‘Aš smogimui naudodavau 
aliumininę keptuvę, nes ji len
gvesnė už geležinę.’

Cincinnati mieste Travis Zel- 
lis už vagystę buvo nuteistas 
90 dienų kalėti, bet paleistas 
i laisvę, kai sargybiniai ir kiti 
kaliniai pradėjo skųstis, kad jis 
labai garsiai knarkia.

McClusky. N. D.,
darbininkai, kurie vogė grūdus, 
tuo būdu norėdami susitaupyti 
pinigų ‘Dešimts Dievo įsakymų’ 
filmui pažiūrėti.

YVaterloo, Ont., policija man
dagiai atsisakė parūpinti moti
nai auklę vaikui prižiūrėti, kol 
ji policijos nuovadoj sumokės 
pabaudą už automobilio nelei
stinoj vietoj pastatymą.

Princą tas taip paveikė, kad 
jis savo nutarimą pakeitė, ir or
kestro nepaleido.

Futbolo rungtynėse nedidelio 
Jugoslavijos miestelio stadione 
buvo pačiame įkarštyje, žiūro
vai įdėmiai sekė žaidimą. Vie
nas smūgis į kamuolį buvo ypa
tingai stiprus. Kamuolys iškilo 
aukštai į viršų ir . . . nebesu
grįžo.

žiūrovai pradžioje suakmenė,- 
jo iš nuostabos, bet po akimir- 

suimti du kos vieni kvatojo, kiti triukš
mingai reiškė savo nepasitenki
nimą.

Sąmyšio kaltininkas buvo 
erelis. Pralėkdamas viršum lau
ko, jis susitiko su ore skrendan
čiu kamuoliu ir pačiupo atsitik- 
tinį?grobį. Tik nutolęs per pusę 
mylios nuo stadiono, erelis pa
leido kamuolį.

jcviiLnir ViS- 50, BOSiON

JI SAKO: JIE TIK DRAUGAI

turtuolis Aga Khan, 22 metų amžiaus, kelių dešimčių 
milionų vienos musulmonų sektos dvasinis vadas, ir 
aktorė Tracv Pellister važiuoja iš Niee aerodromo 
Prancūzijoj. Aga su ja susipažino Londone; Smalsuo
liai daro visokių spėliojimų, bet aktorė sako, kad ji 

ir Aga esą lik draugai’.

Michelsonai išvyko j 
Atlantic City

Stasys ir Margareta Mi
chelsonai išvyko j SLA cen
tro tarybos posėdžius, ku
rie bus Atlantic City, N. J.

K. Bukaveckas Kalifornijoj

Mūsų draugai K. A. Bu
kaveckas ir J. Tumavičius 
iš Cliffside, N. J., rašo:

“Geriausių linkėjimų ‘Ke
leivio’ štabui iš Kaliforni
jos. Čia daug idomių vietų, 
kurias stengiamės apžiūrė
ti.”

• • meiai Naujos 
'Anglijos
j Darbo Dienos savaitgaly, 

'rugsėjo 4-7 d. d. Bostono 
Touraine viešbuty įvyks N. 
Anglijos šachmatų pirme
nybės (N. E. Chess Champ- 
jionship), j kurias suvažiuos 
pačios geriausios N. Angli
jos šachmatų pajėgos,
I Šiose pirmenybėse daly
vaus ir So. Bostono lietuvių 
piliečių draugijos šachma
tininkai: Gediminas ir Leo- 
[poldas Šveikauskai. Gedi
minas Kuodis (15 metų) ir 
Algis Makaitis (14 metų). 

Atvyko ii Kanados

Nesvarbu, kiek metų rodo 
žmogaus metrikos dokumentai, 
bet svarbu, kaip jis jaučiasi ir 
ką sugeba. Ne tiek svarbu yra 
pratęsti gyvenimą ilgai, bet 
svarbu nebūti dvasios ir kūno 
invalidu, o jaustis naudingu vi
suomenes nariu.

Dr. V. Tumėnienė

Jieškolimai
Vaitekūna Edvardų, kilusį iš Jake

lių km., Adutiškio vai., Švenčionių 
aps., arba jo vaikus, ieško dėdė Ju
lius čepskis. Rašyti:

Julius čepskis
Vibiius, Gorkio 13, butas 16 

Lithuania

Ii Italijos j 
Bostono ligoninę

Louisville teisme kaltinama
sis dėl keturių - padirbtų šimti
nių teisinosi, kad jis laimėjęs 
juos sulenktu dešimtuku.

MARKSĄ ŠVENTUOJU 
PADARE

Lenkų savaitraštis “Tygo- 
dnik Demokratyczny” kovo

Montrealy pilietis Demers'tnėnesį išspausdino tokia 
nuhaustas $25 už sumušimą po-'*;--, 
licininko, kuris kabino pabaudos
lapelį ant jo netvarkingai pasta
tyto automobilio.

Soult St. Marie, Ont., įpykęs 
pilietis pasiskundė policijai, kad 
‘butlegeris’ rinkimų dieną atsi
sakė parduoti jam degtinės.

Žmogiškasis išradingu
mas, ypač ten, kur reikalas 
susijęs su bizniu, tiesiog ne
žino ribų. Praeitų metų ga
le Čenstakavoje du išradin
gi vyrai supirko visus Karo-

BALFą reikta remti

Rugpiūčio 8 d. buvau 
Balfo centro direktorių su-

. ., įvažiavime, kuriame buvo Dėkojam visiems ateilan- . ieji Balfo rei.
kiusiems j musų vedamos , labi5 jį Reikia
radijo programos sidabrinių Uetuvoje, Vo-
sukaktuvių piknikų rugpiu-
C*° -Ji’-®^done, taipgi menig kuriais nėra kam pa- 
nuoąrdziai dėkojam visiem reikia jiems dra.
pikniko pagelbininkan. uz ir į reikia
jų draugišką talkų; visiem, remJ’Vasario 16 gimnazjj,

Vietines žinios
Mūsų padėka

____________________ j tlio Markso paveikslus. Jie ^ne pardavinėjo ir pirk vargo mokyklas (joms,
mirė garsus austrų kompozito-; ties jo galva nupaišė spin-j. me{imo tikietus, e - ,man : klausimą dėmesį
™ s Hay-n- Ji» buvo neUujjų vainiką ir įrėminę iš-J™ • °rg^.ni,Zat.°n,am’^atkreipus, paskirta $500.00)
tik didelis muzucas, bet turėjo ?- .. ’ , šventa dėkojam lietuvių tau- !.. . £
ir aštraus humoro dovaną. paraavinejo Kaip šventą ... čnkėinm kn- ir Kitų reikalų.

JU v,.M laibo h„vn nrinpn LTuozana. Kai ne buvo na- timM šokiu soKejam, KU TorUl orionu isi

šiemet sukanka 150 metų, kai

Jis kurį laiką buvo princo Es- Juozapą. Kai jie buvo pa- 
terhazy orkestro dirigentu. Prin- įgauti, tai jau buvo parduoti 
SJM beveik visi paveikslai.”
Atsisveikinimo simfoniją ir ją 
grojant patvarkė, kad muzikan
tai po vieną apleido sceną ir 
galų gale paliko vienas dirigen
tas, kuris užpūtęs žvakę, pasiša
lino.

AR SKAITĖTE DARBĄ?

Šležui už pikniko progra
mos filmavimą; dėkojam 

.. . . t, .. «. gražuolės “Miss Anniversa-Atomine Energijos>Ko- ^uthuania of N. E.” kon- 
nuąjos laborątonja Argone h. rin-
tun joKią eieitiruninę s«u-|jam Rita Valion iš Wor. 
eiavimo masinu kun per 2? £ Namak-
tukstantines dalis sekundesl...._...’ f Broni< Bartkevi.

riems vadovauja Ona Ivaš-^d reikia dar daugiau Bai 
kiene, uz dalyvavimų pro-^ ir visus
gramoje; dėkojam Romui ; fa tafira

TAI GERA GALVA

‘.la
sa

u *
»-

 ts
a*

Italijos. Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas kun. V. 
Mincevičius atsigulė j Car- 
ney ligoninę Bostone svei
katai pataisyti. Jis čia yra 
dr. Stasio Jasaičio priežiū
roje.

Eismo nelaimėjo
nukentėjo lietuviai

Rugpiūčio 9 d. A. Vilė- 
niškį, grįžtant automobiliu 
iš Kennebunkport, ištiko ne
laimė. Nukentėjo jis pats, 
bet daugiau Leščinskienė ir 
Krikščiukaitytė.

Todėl grįžau įsitikinęs, Lankėsi prof. V. Manelis

kviesti į tą talką.
A. Andriulionis

Lankėsi Brasiuliai

Praeitą savaitgalį Bosto- 
i.e viešėjo prof. agr. dr. Vi
las Manelis su žmona Faus- 
l<‘na. Jie čia lankė savo jau
nystės dienų draugę Oną 
Jvaškienę, studijų draugą
___ 1,4 Ti_______________________________ei. Tvaiauę ii n.v. is lhkhuiiu

Iš Kanados atsikėlė nuo
lat gyventi T. Stankūnaitė, 
kur jau seniai gyvena jos se- 

‘serys Krikščiukaitienė, Le- 
iščinskienė, Andriušienė ir 
jVilėniškienė.

KAM PAKVIETĖ GRADORIV?

Atrodo, kad Amerikos valdžia 
nemano ilgai gyventi, jei ji iš 
Maskvos šaukia pas save ge
riausią graborių Chruščiovą. 
Turbūt Amerikos valdžia nori 
pasakyti Chruščiovui, kaip ji 
pageidauja būti palaidota.

Negerai, kai kas save labai 
perdaug aukština, bet taipgi ne
gerai, kai save perdaug žemina, 
šlykštu žiūrėti.

M. Plioplis

Ieškau savo brolio Stanislovo Buti- 
navičiaus (Butinavich) ir seserų 
Stefanijos, Bronislavos ir Teresės 
Butinavičiukių. Visi ieškomieji iš Še
duvos miestelio, Panevėžio aps. Jie 
seniau gyveno Philadelphijoj, Pa. At
siliepkite adresu:

Apolonija Butinavičius-Teiser
C. Ameghiro 1954
Vilią Diego
Rosario Santa Fe 

Republica Argentina

Aš, Marė Baranauskiūtė-Kruko- 
nienė, kilusi iu Klepočių km.. Mer
kinės paran., ieškau savo sesers Liu
dvikos Baranauskiūtės-ČERNIAU- 
SKJENĖS. Atvažiavo Amerikon 1910 
metais. Ji, jos vaikai ar Apie jų kų. 
nors žinantieji rašykite šiuo adresu:

Mrs. Ona Malakauskas
234 Broadway (35
Bayonne, N. J.

Paskutinis numeris ypa
tingai įdomus. Jame rasite 
jaudinančių eilėraščių iš Si
biro, ištrauką iš didelį pa
sisekimą turinčios M. Kati
liškio knygos “Išėjusiems 
negrįžti,” įdomų, supranta
mai parašytą bolševikų nu
kankinto prof. A. Žvirono 
str aipsnį “Materialistinis 
istorijos supratimas ir gam
tos mokslų materializmas.” 
Jame yra ir A. Baltaragio 
straipsnis apie tai, kaip mes 
turėtume santykiauti su 
Lietuva. Tas klausimas šiuo 
metu darosi vis opesnis i? 
kiekvienas s ą m o n i ngas 
žmogus turi jj sau

Vytautas ir Stasė Braziu- jie išvyko į Cape Cod atos- 
liai, grįždami iš Cape Cod, Į ogų.

nuolat gyvena 
ir dirba savo

gali padauginti 683,487,243, „ Edmund ibuvo sustoję Bostone pasi Maneliai
-[834 iš 438:342,784,386. Ar-L VVorcesterio ir Santvaras. Braziūliai gyve- jChicagoje

ba, kitaip sakant, persekun-.į “ ^“Lo Clevelaide, O. profesijos darbą.

Kas laiko tunte, pamė-1 . John E
enkite, per kiek laiko tuosį J demokratų kandi- 
skaicius padauginsite be;datui j’Bostono m'[est0 ma.

su popierių ir jo padovanotą pui-mašinos, tik 
paišeliu.

RYŽIAI IR KATĖ

kinti. Tame numery yra ir 
daugiau įdomių dalykų pa
siskaityti. Numerio kaina 
$1, galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

Kinijos liaudies komunor 
je kinietė pastebėjo, kad 
kaimynė duoda savo katei 
išlaižyti dubenį su ryžių lie
kanomis,
\ —Taigintačiau, kad duo- 

di savo katė! ryžių. Eisiu ir 
pasakysiu milicijai, nes jei 
kas nors kitas pastebės, tai 
įskųs ne tik tave, bet ir ma
ne, kad aš neįskundžiau 
tavęs.

BARGENAS BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
N*. AD 7S1 (vyrams) —- 227JS

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

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIOLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
Ne. AD 702 (moterims) —— $22^0

* 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

Ne. AD 703 (vyrams ir moterims) — 210.00
* 3% jardai pilko vilnonio Planelio vyr. ir moter. kostiumams
* 2 poros vyriškų vilnonių kojinių ar 2 poros rajono kojinių
* 2 špūlės SlOlų

Ne. AD 704 (moteriam vasarai) ------ 224J0
* 1 Tricel SIJONAS^ pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALIJŲ T236

No. AD 705 (amterims) — 012.00 
» 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas.

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiŪIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDftTI 245.80 
LAISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDIIŲ.

Mes taip pat siunčiame visokiausius vaistus su daktaro receptą ir 
be. Jei prisiunčiama diagnotė mūsų daktaras ir vaistininkas rekomen
duoja vaistus, kurie turėtų būti naudojami. ORO PASTŲ tiktai 00 
centų svarai. Mes taip pat siūlome dantims taisyti medžiagų, akinius, 
klausos aparatus, elastikines kojines ir trūkio diržus.

TAZAB
81 RcMroir St. CAMBRIDGE, Maia. Tdi KI 70708

(Offisas atdaras visa laiką)

kią statulą gražuolei ir už 
atsilankymą į pikniką; taip
gi dėkojam So. Bostono biz
nieriam už dovanojimą gra
žių vasariškų rūbų šių metų 
gražuolei p-lei Ritai Micke
vičiūtei iš Pembroke, Mass.

Širdingas ačiū p. Emilijai 
Rupliūtei-McCormąck, Atty.x 
Gen. ‘ '"
Jr. , ( ,
kių A:čiū Ap.
Rudauskui už pikniko pa- 
gelbininkų nuvežimą ir par
vežimą.

Taipgi didelis ačiū ir lai
kraščiam už pikniko garsi
nimą.

Steponu ir Valentina 
Minkai

P. Tautvaiia bus Bostone

AV- i? AAi

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNE 
Tūkstančiai suprato, kad i

New Era s’iampoo yra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar-i 
žovių muilas be gyvulių taukų i 
gali užlaikyti diržingų odų, 
nuo ko priklauso gražūs plau
kai, naturališka spalva, nežiū
rint amžiaus.

Siųskite $2 už 8 oz. butelį,
Frank Bitautas 

527 East E\positioa 
Deaver, 4'olorado

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anflų ir

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14
Pinigus siųsti karta su

LAISVĖS VARPAS • • •
Naujosios Anglijos 
Kultūrinė Radio

WK0X, 1190 kilociklh) 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vai. popiet.

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON lt, MASS. 
TeL JUniper R-720S

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. Paknvs, Box 16. Thompson, Conn.
Telefonas: Putnaus, Walnut 3-2836.

Ne visi laimingi, kurie juo
kauja.

KIMBARAS ŽOLE
Kimbaras gerai 

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

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

Dr- D. PILKA414 W. Broudway _ _ _
So. Boston 27, Mass. S46 E. Broadvray

Užeikite į Alexander’s vietą. J So. Boston 27, Mas*.

ra
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 I’OOL. Svečių patogumui veikia 
lietuviška valgykla — restoranas.

totas Anchor Room žinomas savo puikia ;atrnos/elS. 
-*^aį'’džiaao orkestras. Maudytis juroje bilidtai; Vasarį 

djfedanu veltui. Dėl smulkesnių informatij^ 
, Avė & Park Avė. corner
ASĖURY PARK, NĖW JERSEY

* Telefonai: PRpspect 4r7788; PR 6-9671; PR 6-9619 ‘

ma.

n
f

Dabartinis Chicagos mie
sto ir Illinois valstijos šach
matų meisteris Povilas Tau- 
tvaiša pasižadėjo atvykti į 
Bostono šachmatininkų de
šimtmečio minėjimą, lapkri
čio 8 d., So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos sa
lėje.

1949 metais P. Tautvaiša, 
vos atvykęs į Bostoną iš Eu
ropos, laimėjo Bostono mie
sto šachmatų pirmenybes, 
įveikdamas visus savo opo
nentus sausai 7:0. 2 v. liko 
Harlow Daly, 3 v. Kazys 
Merkis.

Sveikino ii Kanados

Iš Kanados atsiuntė svei
kinimų mūsų bičiuliai Va
leikos ir Aliukoniai. Jie sa
kosi ten nuvykę šv. Laury
no upės, Quebec miesto ir jo 
apylinkių pamatyti. Rašo 
turį gražių gilių įspūdžių.

SUSIVIENIJIMAS U ETŲ VIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam danui, nuldija 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ke- 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dalim HM 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Pa lt ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtaa aprūpiniuma atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIICV 
apdrauda duoda paialpoe iki 0325 į mėnesį.

SLA apdraudė—SAUGL NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienei 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas gante 
ti SLA kuopuoae, kurios yra vison 
kmijoae ir SLA Gentie. Rašykite tokiu

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

46 metai aprūpname NVorcesterį ir apylinkę vaistais

meeee

M. M. 3. VINKAS
SB7 W«U Mb Mm, Ta* t, M. J.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tematom reflda—

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

"Kelehio” apratarė padarys tematoma 
ir nnaiųi greičiau ir pigiau, nega kari 
Idta apaaatoTČ. Prašome kreiptis šiuo

"KELEIVIS”
17.

1 «
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JIE ŠOKS ROMUVOS PARKE š| SEKMADIENI

Lietuviams evangelikams

iai Onos Ivaškienės vadovaujamo Tautinių šokių Sambūrio ma* 
ziijų šokėjų būrys. Jie šoks BALFo gegužinėj šį sekmadienį.

Į Šį sekmadieni, rugpiučio 
23 d. 12 vai. So. Bostone 
baptistų bažnyčioj (L ir 4th 
Sts.) ir 2 vai. p. p. Bosto
ne First Lutheran Crurch 
(299 Berkley St, požeminiu 
važiuot iki Arlington gatvės 
stoties) jvyks Bostone ir 
apylinkėj gyvenantiems lie
tuviams evangelikams pa
maldos su šventa vakariene. 
Pamaldas laikys kun. A. 
Trakis, atvykęs iš Chica
gos, III.

Po pamaldų numatoma 
arbatėlė, kurios metu bus 
rodomos spalvuotos nutrau- 
;kos iš Chicagos lietuvių liu
teronų parapijos gyvenimo. 

Nuo $7.20 ilri $101.20

Visų lietuvių Padėk*

Tai Balfo gegužinė, kuri

Jau paaiškėjo, kad šie
met nekilnojamojo turto 
'mokesčio Bostone teks mo
kėti $101.20 nuo kiekvieno 
tūkstančio vertės.

Pažiūrėkim, kaip tas mo
kestis augo:

Padėka bostoniečiam*

Norime pareikšti širdin
giausią padėka So. Bostono 
Sandaros Moterų Klubo pir
mininkei J. Keslerienei, val
dybos narėms Kropienei ir 
Virbickienei, Sandaros 7-os 
kuopos valdybos pirminin
kui S. Jokubauskui ir jo 
štabo nariams —J. Lėkiui, 
A. Andrulioniui ir kitiems, 
kurių pavardžių nepasižy
mėjome, už surengimą ma
lonių vaisių mums pagerbti, 
kai lankėmės Bostone.

Dėkojame už gražius lin
kėjimus Brocktono delega
cijai—Jurgeliūrams ir čir-j 
bulėnams ir visiems, kurie j 
mus pagerbė. Kaip malonu 
buvo po tokio ilgo laiko su-i 
sitikti ir mintimis pasida-; 
linti. 1

Dar kartą ačiū. 11
Juozas ir Jennie Neveckai 

ir L. J. Stasiuli* i; 

Miami, Fla.
HMHHHHMHHHMMHHHMHHHHž-

R. Ivaška pašauktas IEŠKOMAS BUTAS

Teisininkas Rimantas I- 
vaška yra atsargos leitenan
tas. Nustatyta tvarka jis pa
šauktas pakartotiniams pra
timams, ir kaip teisininkas 
juos atlieka karo teismo 
mokykloje FL Rod man, 
Mass.

Ieškomas 3-4 kambarių butas 1 auk
šte (Ground floor) Dorchestery, Ci
ty Point ar kitur. Pageidaujamas ir 
garažas. Seimą tik iš 2 suaugusių as
menų. Skambinti telefonu:

AN 8-7771 po 6 vai. vak. (34

PARDUODAMI NAMAI
So Bostone, parduodu keletu namų 

0 Bolton St., 244 E. Fifth St, 277
Silver St., ir 521, 523 ir 523A E. 
Second St Kreiptis pas savininkų 
apie b vai. vak. &»5 Silver St, So. 
Bostone. (34

Medžiagos Į 
Lietuvą

Puriai pat duodu geros koky 
nedžiagas siųsti giminėms j už- 
ūrius. Ne krautuvėj, privačiai. Pa- 
kambinkint telefonu BL 8-3974 

jMr. Gordon'ui pu S vaL vak. 
‘ateisiu į Jūsų namus su pav 
{džiais. Geras pasirinkimas.
5 ir geras MEDŽIAGOS.

REIKALINGI STI CERI AI

Prie sijonų siuvinio. Geras uždarbis. 
Pastovus darbas visus metus. Puikios 
darbo sulygęs. Kreiptis į:

BROOK KI ELI) SPORTSUEAR
SS5 Atlantic Avenue,

(Priešais South Station)

Peter Maksvytis
ĮCARPENTER A BUILDERj

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje 
pijazas, langus, duris, grindis 
laiptus, dedame aliuminijaus lan-

»s ir duris, darome virtuvės ka 
nežus ir kitokius vidaus įren 

[ gimus. Naujiems pastatams 
l me įvairių standartinių 
• Uarbas garantuotas, 
įdėt jkaiaaviuM.
(925 E. 4th SL, So.

TeL AN 8-3S3S

perka ar
namu*, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lemberlą
REALTOR 

5*7 E. BROADWAT
80. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 ». vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
• sssgjarsMiMss minim

turi-

Nuoširdžiai dėkojame už
rengiama sj sekmadienj, surengtą mums pokylį mūsų 1822 metais jo temokėta 
rugpjūčio 23 d., Romuvos 45 metų vedybinio gyveni- po $7.20, 1919 m. jau po 
parke, Brocktone. mo sukaktuvių proga. į$23.60, 1929 m. jis pakilo

Gegužinės meninę prog- Dėkojame sūnums Juozui iki $28., 1939 m. pakilo iki 
ramą atliks Onos Ivaškienės ir Simonui, marčiai Onai ir'$39, paskutiniais majoro 
r a t lovaujamas Tautinių šo-i anūkei Nancy, taip pat bro-Curley buvimo metais jis 
kiu Sambūris, bus gardžių liui Justinui ir jo žmonai pašoko iki $56.80.

Cassey Milinavičiam iš Pa-| 1950 m. mokestis buvo 
terson, N. J., svotam ir sve- $63, 1958 m. jau $93, o šie- 
čiam Aliukoniam iš Norw-met bus dar $7.20 daugiau 
ood, Mass., dėkojame šei- nuo kiekvieno tūkstančio 
mininkėm ir šeimininkam vertės.
Vincei ir Rokui Zukevi-i Pikčiausia yra, kad mo
čiam, Onai ir Antanui Šiug- ‘kestis labai nelygiai yra pa

valgių, gros geras orkestras.
Bus gera proga gamtoje ma
loniai pavakarę praleisti, su
• raugais ir pažįstamais pa- 
. įkalbėti.

Gegužinėj d a lyvaudami 
padėsime Balfui jo didelį 
uždavinį vykdyti: šelpti 
vargą vargstančius tautie
čius Sibire ir kitur. O to 
vargo yra tiek daug ir jam 
nesimato galo. Jei mes, ge
rai įsikūrę turtingiausiame 
krašte, nepadėsime su tuo John Rockland iš Manches-įvertintas 10,000 dolerių ir 
savo brolių ir sesių vargų ter, N. H. -moka dvigubai daugiau mo-
kovoti, taf kas kitas padės? Į Širdingai dėkojame gimi- kesčių, kaip dvigubai bran- 

1 odei risi į šio sekmadienio nėm ir draugams iš VVorces- gesnis namas greta. Namų 
Balfo gegužinę, kurią ren- ter, Mass,, Waterbury, Ct., vertinimas pareina nuo lai-
• ia Bostono Balfo 17-sis Chelsea, Mass., Dorčheste-ko, nuo asesorių ūpo, nuo 
; kylius, tai k i n inkaujant rio ir So. Bostono, ir iš Ka-j išviršinės išvaizdos ir galas 
Brocktono, Providence ir ifornijos, kurie mūsų neuž-ižino dar nuo ko.

ždam, Elenai Shilalienei,-skirstytas. Pavyzdžiui, vie- 
Elenai Simanavčiūtei, Bro-į nas namas, gal 20,000 dole- 
nei ir Gr. Simanavičiam už rių vertės, yra “įvertintas” 
dovanas, Broniui ir Rapolui $5,000 ir nuo tokios sumos 
Čiurberkiam, Adolfui Tra- moka mokesčius, o kitas na- 
shui, Lucy Arman ir Lottie, mas, gal $10,000 vertės, yra
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SIUNTINIAI f LIETUVĄ
Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą 

UNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE
Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip. kad {(avėjas nieko neprimoka. 

Iš mūsų įstaigų siuntiniai siunčianti 3 kartus i savaitę ir pasiekia 
adresatų laike 4-7 savaičių, oro paštu—8-12 dienų. Siuntėjų patogu
mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimų geros kokybės impor
tuotų ir vietos gamybos prekių: medžiagų vyr. ir moter. paltams, ko
stiumams, dirbtinio šilko ir nylono, pamušalų, siūlų, adatų. Viinoni- 
nių, kartūninių ir šilko skarelių. Moter. ir vyr. marškinių ir kojinių. 
OSos batams su visais priedais—puspadžiais, vitpadžiais, odinio pa
mušalo. įpilu—iš Austrlįjos. Laikrodžių. Importuojame patys—be tar
pininkų, todėl daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige
sne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai, 
plaukams kirpti mašinėlės ir “Solingen” vok. skustuvus savo klijen- 
tams parduodame tik už $1.75 už štukų.

Atkreipiame dėmesį į mūsų standartinių siuntinių vertingumų pagal 
jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, akordtonų ir maisto, 
siunčiamų per EUROPĄ.

Siuntiniai priimami kasdien nue 8:30 ryto iki 6:30 vai. vakaro 
o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. pe pietų.

ADRESAI:
397 A West Broadway„ SO. BOSTON 27, Mas*.

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Sav. Mykolas G U RĖČKAS.

“VT“

Nonvood skyriams.

Inžinierių išvyka

niršo. Ačiū Simonui ir Onai 
Mikšiam už linkėjimus, ir 
jų sūnui kun. Juozui Mile- 
šiui už ta proga atlaikytas 
mišias.

Visiems širdingai dėkoja-
Bostono inžinierių pikni

kas bus rugpiučio 23 d., sek- 
madienį, Cape Cod lieturiš- me už dovanas, linkėjimus 
koje vasarvietėje prie At- ir prisiminimą. Mes nieka- 
ianto “Osterville Manor,” dos neužmiršime Jūsų nuo- 
Osterville, Mass. širdumo.

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

Robert Lawrence Ce.
' 217 Friend Street

Boston, Mass. (33

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

Visiškas
{taisymas $245

Siuvėjas Valytoji
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI
Kostiumai isprosijami jauta 

belaukiant
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER
483 Broadvvay, So. Boston

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

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadvvay, So.
Tel. AN - 8 - 6030

J
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F. Vadeiša
ODA SIUNTINIAMS 

^Parduodu pirmos rūšies odų, au-f 
lėlius, gatavus batus tinkamus 
siuntimui, padus, vitpadžius siun
tiniams nupiginta kaina.
Atlieku visus batsiuvio 
greit, sųžiningai ir duodu patari
mus apie odas. Adresas:
173 Eigtith SL, So. Bastos 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky. 
ras trečiadienius ir sekmad

Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Dalyvauja inžinieriai su 
šeimomis ir jų bičiuliai. 
Kviečiami visi dirbantieji 
technikos srityje, taip pat ir 
Nevv Yorko kolegos. Inži
nierių atžalynas atliks pro
gramą. Pradžia 10 vai. ryto. 
Galima bus gauti pietus su 
šašlyku.”

Ruošia naują šokį

Simonas ir Marcelė 
Aliukoniai

So. Bostone

E. Ketvirtis išvyko 
į Floridą I

Praeitą savaitę į Floridą 
išvyko atostogų Edmundas 
Ketvirtis, brangenybių ir 
elektros prietaisų krautuvės 
savininkas. Ten žada pabūti 
poią savaičių. Biznio reika
lais dabar lūpinasi jo žmo-

Onos Ivaškienės vadovau
jamas Tautinių Šokių Sam-
Kūrys pradėjo ruošti naują ...... . .
šokį—Aštuonnytį. Tai pats in.a. P^ujma Retyirtiene, ku- 
gražiausias šokis iš visų li- n ?r-IZO ls Hondos,
no darbus vaizduojančių šo
kui ii žaidimų. Šokis ilgas, 
įvairus, graži 
Rant protarpiais dainuoja-

Ona Gegužienė 
muzika, šo- buvo sunegalavusi

“Ausk, dukrele, plonas
drobes.'’

Lauksime, kada sambūris 
i;; šokį paiuoš ir kuria nors

Praeitą savaitę buvo su
negalavusi Ona Gegužienė, 
bet jau grįžo iš ligoninės ir 
baigia sveikti. Linkime ko 

tąl 'i oea parodys Bostono vi- į toliau nuvyti nuo savęs 
suomenei. I nelabąją ligą.

ROCKINGHAM
POST TIMK P.M.
SATURDAYS 5:19 PJM.

tk« tomo ea Mm 
Srttdoy rautame”

CRANDSTANB S1.N 
CLUBHOUSK 52.**

|TAX INCL.I

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
308 WEST FOURTH ST, SO. BOSTON 27, Mass. TELEFONAS: AN 8-504* 

(VIENAS RIZIKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
Siunčia Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir į kitus Sovietų valdomus kraštas. 
Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl siuntinių jravėjai nieko neprimoka. Visi aiantmiai 
apdrausti, pristatymas garantuota... nes jie siun- čiami su lnturisto licenzijomis. Siuntiniai išeina j 
L.ctuvų ir kitur tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėjų jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje. 

G> veliantieji toliau nuo Bostono trati siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railuray 
<xĮ>r< ss). jdėjus daiktų sąrašų ir aiškų adresų, kam siuntinys siunčiamas. Mea, patikrinę daiktus, tuoj 
urmu šame. kiek jo persiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelionė j Bostonų.
Mes turime didelį pasirinkimų ĮVAIRIU M EDAI AG V MISTILMAMS, SC K NELEMS ir KITOKIŲ 
MEDŽIAGŲ. o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
IŠTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto ik i A vak, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 

VISUS KVIEČIAME naudotu skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTUOS meto 

PASAUK DABAR I* GE 6-1204

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tikisi vaistus, išpildome lydytojų re

ceptas ir turime visus gatavus vaistus.
Turime.........................................

tus kraštus,
sto nuo reumatizmo,---------- , ------- , _

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

382a W. BROADWAY, tarp E ir F gatvią, 90. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai, vak. išskyrus Šventadienius., ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
360 West Broadvray, So. Boston 27, Mas*. TuL AN 6-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus šimtinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitos RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas. _____
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyta adresų. Jdtkite daik' 
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gayėjo adresus ““ 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiąsti puttu siuntiniai paruoftiami _
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketas, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis jira 15 x 15x 12 colių. Oro pešta galima siųsti fld
22 svarų siuntinioa. ___

IŠTAIGA LIETU VI AK A, KREIPKITftS LIETUVIUI Al
Visi siuntėjai fattikias, kad mfeufetaiga 

‘ ‘ ‘ SIUNTINIAIsiuntinii

• ryte iki 1 vaL
5 vaL vak, 
aus 5 ryte M t

APDRAUSTA

(Atliekų visokius “plumbing”—

1* aliejaus ir guzo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
narnos. Pirm negu kų darote, pas 
kambinkit, paklauskit mūsų kuinų.

Telefonas CO 5-5839 
12 ML V<

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnu yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir ver- 
ii Sv. Raštą į lietuvių kalbą

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus tt lauko 
ir vidaus; apkalame ėinge- 
Usis; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis:

14 Garthud Street

TaL: JA 4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ LR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kL>.

KONTRIM 
Poete Cųųetahša

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų, veikia sekma die
niau nuo 2:30 iki 3 vai. 
lieną. _ Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis. 99

Steponas Minlra*.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: t Sd 4 

Tkil
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1820

TeL AV 2

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 tr S-S 
Nedėliomis ir Šventadieniu*:

pagal susitarimų

465 Columbia Road 
Arti Upbatn s Corner 

DOKCHESTER. MA8S.

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
v (LANDMUS)

Lietusią Gydytojas Ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios koastrųkcirsu

X-RA7 Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4,
534 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MA!

7-S

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Noo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomia—ofiaas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

4. J. NAMAKSY
REAL ESTATE > IN8UBANCM

409 W. Broaduray 
SOUTH BOSTON. MA8S. 

Office Tel. AN 8-0948
Bos. 37 OMOLE STREET 

Weut Reabury, Maaa.
Tel. FA 8-5516

I

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 
Laiktodiiai-DeiuMUttoi

Papuoftabi

Elektros Prietaisai
BSpeatingki taisome laikrodita*. 

žiedus, papuošalas
579 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.a. «. a

27, Maaa.
Telefonas AN 8-4148

Ma!1

i
1


