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54-TIEJI METAI

Jtmgte Tautos Barasi 
Del Pagalbas Laosni

Jungtinės Tautos Svarsto Laoso Skundą ir Pagalbos Pra* 
iymų; Saugumo Taryba Ginčijasi, Ar Siuntimas Ste

bėtojų Komisijos Yra Vstuotinas Klausimas;
New Yorke Eina Ginčai—Laose Karas.

Pereitą savaitę maža Azijos valstybė Laosas pasi
skundė Jungtinių Tautų organizacijai, kad jos kaimynas, 
komunistų valdomas Vietnamas apginklavo ir pasiuntė 
j Laosą kariškus dalinius, kurie puldinėja Laoso kariuo
menę ir veržiasi į krašto gilumą. Laoso vyriausybė prašo, 
kad Jungtinių Tautų organizacija padėtų jai kraštą ap
ginti nuo įsiveržėlių. Laosas norėtų gauti karišką pagalbą, 
kad galėtų neprašytus įsiveržėlius išmesti iš krašto lauk.I

Laose eina pilietinis karas, bet šalia pilietinio karo 
ten veikia ir pikta kaimynų ranka. Komunistinė Kinija ii* 
šiaurinis Vietnamas ne tiktai priglaudė Laoso komunisti
nius partizanus, bet juos apginklavo ir net davė jiems 
kariškus mokytojus ir karininkus, kad “partizanai” galėtų 
nuversti dabartinę Laoso vyriausybę ir primesti kraštui 
komunistinę valdžią. Kiek kiniečių ir anamitų yra Laoso 
partizanuose, to tikrai niekas nežino. Laoso vyriausybė 
sako, kad Vietnamo karininkai vadovauja užpuolikams, 
o kai ėjo pasienyje kautynės tarp Laoso kariuomenės ir 
komunistų, tai Vietnamo artilerija iš Vietnamo teritori
jos Saude į LaGSG Rafiuviueiię ...

Gavusi tą skundą Jungtinių Tautų saugumo taryba 
susirinko šį pirmadienį į posėdį ir skundą svarstė. Ame
rika ir kitos valstybės pasiūlė, kad į Laosą būtų pasiųsta 
saugumo tarybos pakomisija, kuri vietoje ištirtų, ar ti
krai į Laosą yra įsiveržusi kaimynų suorganizuota ir ve
dama kariška jėgą. Šitam pasiūlymui pritarė milžiniška 
saugumo tarybos narių dalis, bet rusai tam pasipriešino. 
Balsavimo dar nebuvo, nes dar nėra išaiškintas klausi
mas, ar rusai gali šitą Amerikos pasiūlymą vetuoti, ar ne. 
Jei tą pasiūlymą skaityti “procedūros” reikalu, tai rusai 
negali jo vetuoti, o jei tai yra “esminis” reikalas, tai ru
sai, kaip ir kitos didžiosios valstybės, gali pasakyti savo 
‘ veto.” ir pasiūlymą atmesti. Dėl to klausimo dabar gin
čas ir eina.

Kas yra “procedūros” klausimas ir kas yra “esminis” 
reikalas, to, btrodo, niekas dar nežino ir ginčai dėl tos 
painiavos grėsė ilgai užsitęsti. Bet šį antradienį saugumo 
tarybos milžiniška dauguma nubalsavo, kad Sovietų Ru
sija negali vartoti “dvigubo veto” ir pripažino, kad pa- 
komisijos siuntimas į Laosą yra tiktai “prcedūros” žygis 
ir negali būti nei rusų, nei kieno kito vetuojamas.

Tuoj pat nutarta pakomisiją pasiųsti į Laosą ištirti 
ten padėtį. Į pakomisiją įeina Argentina, Italija, Japonija 
ir Tunisas. Per dvi dienas pakomisija bus Laose ir ban
dys ten susipažinti su padėtimi, o vėliu praneš J. Tautom.

Amerikos vyriausybė pereitos savaitės gale paskel
bė, kad ji Laoso nemano apleisti. Jei per JT organiza
ciją Laosui negalima būtų padėti, tai tada klausimą svar
stys Azijos Pietryčių kariška sąjunga (Seato), kuri yra 
nutarusi rūpintis Laoso, Kambodžijos ir pietinio Viet
namo nepriklausomybe. Laosas yra gavęs iš Amerikos 
nemažai ūkiškos pagalbos ir dabar paskubomis Amerika 
siunčia į tą kraštą ir kariškos pagalbos, bet visvien jėgos 
yra nelygios. Laosas turi apie 25,000 kariuomenės pla
čiai išsiplėtusiame, bet retai apgyventame krašte, kur 
sunkiai pereinamos džunglės leidžia mažiems puolikų 
būriams skverbtis į krašto gilumą.

Iš Laoso praneša, kad ten kovos tarp “sukilėlių” ir 
vyriausybės kariuomenės vyksta aplink Samneua miestą. 
Kai kurie pranešimai, sako, kad šiaurinio Vietnamo ka
riški daliniai esą ištraukti iš Laoso, bet Laoso užsienių 
reikalų ministerija tvirtina, kad padėtis eina blogyn ir 
jeigu JT organizacija neduos skubios pagalbos, tai La
osas turėsiąs šauktis pagalbos iš Seato valstybių.

šiaurinio Vietnamo ir komunistinės Kinijos vyriau
sybės protestuoja prieš Laoso bandymą gauti karišką pa
galbą iš JT organizacijos. Ir kinai ir Vietnamo komunis
tai tvirtina, kad Amerika esanti kalta dėl Laoso neramu
mų ir tvirtina, jog tai Amerika savo ūkiška ir kariška pa
galba nykštukui Laosui “gresia taikai” pietryčių Azijoje. 
Pažymėtina, kad Laoso “pilietinis” karas prasidėjo po 
to. kai šiaurinio Vietnamo vadas apsilankė Pekine ir Ma
skvoje. Iš ten gautas palaiminimas tam karui.

Indija ir Kom-Kinija 
Gumuosi Viešai

Indija paskelbė “Baltą
ją knygą,” kurioj paduoda 
viešumai įvairius dokumen
tus dėt savo sienų ginčų su 
komunistine Kinija. Balto
joje knygoje paskelbti susi
rašinėjimai tarn tų dviejų 
valstybių per keletą meti), 
ginčai dėl įvairiu pasienio 
vietų, skundai dėl “sienų 
peržengimo” ir daug kitų 
kaimyniškų nesusipratimų.

Iš Indijos Baltosios kny
gos matosi, kad komunisti
nė Kinija yra sunkiai sugy
venamas ir sunkiai sukal
bamas kaimynas. Seniau Ki 
nija buvo sutikusi, kad 1914 
metais nustatyta siena tarp 
Kinijos ir Anglijos kolonijų 
Ipdijoj būtu pastovi siena 
tarp nepriklausomos Indijos 
ir komunistinės Kinijos. 
Vėliau komunistai pradėjo 
reikšti pretenzijas tai į vie
ną, tai į kitą pasienio vietą, 
o dabar jie jau šūviais nori 
išvaryti Indijos kareivius iš 
ginčijamų pasienio vietų.

Indijoj reiškiasi didelis 
žmonių pasipiktinimas dėl 
kinų komunistų veidmainiš
kumo ir grobuoniškumo.

EISENHOWKRIS PAGERBS ANGLIJO i ŽUVUSIUS AMERIKIEČIUS KARIUS

Būdamas Anglijoje prez. Eisenhoweris aplankė šv. Povilo katedrą, kurioj yra ko
plyčia 20.000 Amerikos žuvusių karių atminimui. Dešinėj jis važiuoja per Trafalgar 
aikštę į katedrą, kairėj jis skaito žuvusiųjų sąrašus.

Darbo Įstatymas j Anglijos Rinkimai 
Kongreso Priimtas] Jau Kitą Mėnesį

Kongresą, po ilgų derybų
sista«™i s«e'bt> vhSStau. 

FkiSI Parlamento rinkimus etei-
nančio mėnesio 8 d.

ir kitokių netikusių gaivalų. An^Hj^v^u’svbė^elaukl
^du^aZTk! sSFZFS

^TepŠ^S’ kad V8dai P^uD^.^^ybg 
jų nepažeistų. manymu, toks laikas yra

Unijos naują įstatymą atėjęs.
iežtai kritikuoja ir sako, Anglijos darbiečiai sako,gne

kad įstatymas yra darbda
vių padiktuotas ir turi tikslo 
nusilpninti visas unijas, o 
ne tik kovoti prieš reketie- 
rių ir gengsterių apsėstas 
unijas.

Darbo Dienos proga unijų 
pirmininkas George Meany 
sakė, kad darbininkai kovos 
prieš naująjį įstatymą, iki 
jis bus pakeistas. Kova dėl 
įstatymo pakeitimo turės 
būti politinė kova. Todėl 
unijos turės gyviau įsitrauk
ti į rinkiminę kovą renkant 
kongreso narius ir preziden
tą.

Po nauju įstatymu dar nė
ra prezidento parašo, bet 
neabejojama, kad preziden
tas po įstatymu pasirašys.JIS NENUSIMENA

valstybės kars va
das gcn. O. Rattikwl sako, 
kad komunistų pajėgos, ka
rtos veržiasi į Laosu, kas 
samuštos. Bet Laoso vy
riausybė jau prašo JT or
ganizacijos

A-Ginklų Bandymai 
Sulaikomi ir Toliau

Amerika ir Anglija pas
kelbė, kad jos ir toliau susi
laikys nuo atominių ginklų 
bandymų, kol yra viltis pri
eiti prie galutino ir kontro
liuojamo tų ginklų bandy
mo uždraudimo.

Po Amerikos ir Anglijos 
panašų apsisprendimą pas
kelbė ir Sovietų Rusija, ji 
žada nedaryti atominių gin
klų bandymų, jeigu Vakarų 
valstybės taip pat nedarys 
tokių bandymų.

Derybos dėl atominių gin
klų bandymų uždraudimo 
eina labai iš palengvo, bet 
dar nenustota vilties, kad 
galima bus prieiti susitari
mo dėl tų ginklų bandymo 
visiška uždraudimo.

kad jie yra pasiruošę eiti į 
rinkimus ir tikisi, kad po 
sekančių rinkimų jie vėl 
grįš į valdžią.

Dabartinis Anglijos par
lamentas buvo išrinktas ge
gužės 26, 1955 metų ir ga
lėjo dar veikti iki ateinan
čių metų pavasario, bet Mc- 
Millano vyriausybė nutarė 
dabar daryti gyventojų at- 
sik laušimą.

PLIENO STREIKAS 
JAU 9-TOJ SAVAITĖJ

Plieno pramonės streikas 
jau įžengė į devintą savaitę, 
bet galo jam vis dar nesi
mato. Dabar kalbama, kad 
vyriausybė jį įsakys nutrau
kti 80-čiai dienų.

JIS LYDĖS NIKITĄ

PraMentas paskyrė Ame
rikos ambasadorių JT Or
ganizacijoj Henry Cabot 
l.odge naro atstovo lydėti 
N. Chruščiovą visur, kur 
tik jis lankysis 
Amerikoje.

Nepasitenkinimas Del Sovietų 
Svečio Eina Didyn

Protestai Prieš Chruščiovo Lankymąsi Didėja; Daug Or
ganizacijų Reiškia Nepasitenkinmą; Kongrese Irgi -

Kyla Balsai Prieš Sovietų Diktatoriaus Svečiavi- 
mąsi; Protestai Reikšis Labai įvairiai.

Prezidentas D. D. Eisenhower grįžo šį pirmadienį 
iš savo 13 dienų kelionės po Europos sostines. Jis ten 
buvo nuvykęs nuraminti Amerikos sąjungininkus dėl 
Sovietų diktatoriaus Chruščiovo lankymosi Amerikoje. 
Grįžęs iš kelionės prezidentas pareiškė, kad šiuo tarpu, 
kiek reikalas liečia Amerikos Vakarų sąjungininkus, vis
kas yra puikiausioje tvarkoje. Ne tiktai Vokietijoje ir 
Anglijoje, bet ir Prancūzijoj prezidentas surado bendrą 
kalbą su sąjungininkais ir visur po jo atsilankymo buvo 
paskelbti pranešimai apie vieningumą pažiūrose ir sieki
muose. Pagal prezidentą, visi “smulkūs skirtumai” tarp 
sąjungininkų buvo išsiaiškinti. Todėl iš sąjungininkų pu
sės jokių kliūčių derėtis su Chruščiovu nėra, bet krašto 
viduje nepasitenkinimas Chruščiovo atsilankymu eina di
dyn, arba bent garsiau reiškiasi.

Kongrese dar nėra aiškumo, ar svečią priimti, kaip 
visi tokie aukšti svečiai priimami, išklausant jo kalbos 
prieš bendrą kongreso posėdį. Kai kurie kongreso nariai 
yra griežtai tam priešingi. Geriausia išeitis būtų, jei kon
gresas iki rusiško svečio atvykimo haigtii savo rlarhiis ir 

išsiskirstytų namo, tada nereikėtų klausytis Chruščiovo 
kalbos, bet ar bus suspėta baigti kongreso darbai laiku?

Laose einą karstas karas, komunistai karišką puoli
mą ten suderino su Chruščiovo atsilankymu Amerikoje, 
kad jo šypsenos ir puikios kalbos apie “taiką” pridengtų 
vienos nepriklausomos tautos pasmaugimą. Amerikos 
valstybės departamentas patsai paskelbė, kad Laose visas 
“komunistinis blokas” sutartinai siekia naujų užkariavi
mų, vadinasi, ir užkviestasis svečias pridėjo ranką, kad 
Laoso karas susliepnotų. Tai koki prasmė priimti tokį 
svečią, kurio rankos giliai sukištos į Laoso karą?

Kongresmonas S. Stratton iš New Yorko pasiūlė at- 
I stovų rūmams priimti rezoliuciją, kuri prašo prezidentą 
Eisenhowerį atšaukti svečio iš Maskvos atsilankymą iki 
to laiko, kada karas Laose bus baigtas, Tas kongresmo
nas sako, jog Amerikai netinka derėtis, kai prie jos galvos 
yra laikomas revolveris, ar atlenktas peilis pridėtas prie 
gerklės. Tokių balsų ne tik kongrese, bet ir visuomenėje 
girdisi vis daugiau. >

Ypač didelio nepasitenkinimo visame krašte sukėlė 
Sovietų Rusijos laikysena Jungtinių Tautų organizacijoj 
Laoso klausimu. Rusai priešinasi pasiuntimui stebėtojų 
komisijos į Laosą, kas yra lygu prisipažinimui, kad jie 
Laoso karą padėjo sukurstyti ir nebuvo priešingi, kad tas 
karas vyktų Sovietų diktatoriui besilankant Amerikoje 
su visa savo šeima.
~ Sovietų diktatorius iškylą į Ameriką ruošia kaip šei

mos pikniką. Jis žada atvykti su žmona, sūnų, dukterimi, 
žentu ir atsiveža rašytoją šolochovą, kuris paskutiniuo
ju laiku buvo pakliuvęs į tokią pat Sovietų diktatūros 
nemalonę, kaip ir rašytojas Pasternakas. Šolochovas pa
rašė knygą, kurią sovietiška cenzūra nenori praleisti ir 
reikalauja, kad autorius pakeistų kai kurias knygos dalis, 
šolochovas su tuo cenzorių reikalavimu nesutiko ir kny
ga guli nespausdinama. Neseniai Chruščiovas asmeniškai 
apsilankė pas autorių Dono Kazokų srityje ir pakvietė 
jį vykti su savim į Ameriką. Ar Chruščiovas tą padarė 
autoriaus papirkimo, ar liberalizmo priepuolyje, niekas 
nėra tikras, l>et su Sovietų Rusijos diktatorių čia lanky
sis ir garsus rusų rašytojas šolochovas.

įvairios visuomeninės organizacijos krašte įvairiai 
reiškia savo protestus prieš Chruščiovo šeimos pikniką. 
Tų protestų bus visokių, nuo maldų bažnyčiose iki ba
daujančių piketų. Kai kas tikisi, kad gal Chruščiovas “su
sipras” ir pats atsisakys nuo savo kelionės į šį kraštą, 
kaip jis atsisakė nuo kelionės į Skandinavijos kraštus.

| Skandinavijos kraštus Chruščiovas visai neseniai 
atsisakė keliauti dėl tuose kraštuose pasirodžiusios ne
draugiškos kritikos. Todėl precedentas jau yra. Netaip 
seniai ir Jugoslavijos diktatorius pats atšaukė savo kelio
nę į Washingtoną dėl nepalankios atmosferos šiame kraš
te. Dar yra laiko ir Chruščiovui pajusti čia nepalankią at
mosferą ir pikniką atidėti patogesniam laikui.
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Kas yra taikus sugyvenimas ?
Jau eilė metų Sovietų Rusijos prapaganda daug kal- 

ba apie “koegzistenciją*’ ar sugyvenimą tarp Maskvos 
ir jos pajungtų kraštų iš vienos pusės ir Amerikos su jos 
sąjungininkais ir klijentais iš kitos pusės. Kalbų apie tai 
girdėjome daug. Kaip tik diktatorius Stalinas apleido ne- 
apraudotas šią nuodėmingąją žemę, jo vietininkai, tada 
dar nepastvėrę vienas kito už gerklės, prabilo apie koeg
zistenciją. Tą žodį kartoja ir Nikita Chruščiov, kuris iš 
“kolektyvinės vadovybės” padarė didelį ir piktą juoką.

Bet kas yra tas sugyvenimas ar koegzistencija, to 
iki šiol taip niekas tiksliai ir nežinojo. Dabar tą mįslę 
paaiškino pats Chruščiovas už $150 parašytame straip
snyje, kurį šiomis dienomis paskelbė “Foreign Affairs1 
Žurnalas.

Chruščiovas taip gražiai išaiškino, kas yra “taikus 
sugyvenimas,” jog netenka abejoti, kad ir Amerikos di
plomatai gerai supras, apie ką reikalas eina.

Taikus sugyvenimas reikalauja tiktai trijų dalykų:
1. Amerika ir kitos bolševikų dar nepajungtos šalys at

isako aiškiai ir visam laikui nuo minties nuvaryti bolše
vizmą atgal iš jo po karo užimtų sričių. Visos šalys, ku
rios turėjo nelaimės (Chruščiovas mano laimės) patekti 
į šlykščią komunistų diktatūrą, turi pasilikti komunistų 
valdomos. Reik atmesti net mintį, kad tos šalys gali iš
silaisvinti ir gyventi tokioje tvarkoje, kokios nori tų šalių 
gyventojų dauguma.

2. Taikus sugyvenimas reikalauja, kad Berlyno klau
simas būtų išspręstas taip, kaip rusai nori. Kitaip sakant, 
Vakarai traukiasi iš Berlyno, su dfiem Vokietijom pasi
rašomos taikos sutartys ir Vokietijos suvienijimas palie
kamas neaiškiai ateičiai, arba “patiems vokiečiams.”

3. Taikus sugyvenimas nebūtų užtenkamai tikras ir 
taikus, jei nebūtų pašalintos įvairios tarptautinės preky
bos kliūtys. Chruščiovas sakosi ne taip seniai jau ir nuro
dęs, kaip reikėtų prekiauti taikaus sugyvenimo gadynėje. 
(Jis siūlė Amerikai panaikinti visokius prekybos varžy
mus ir duoti Sovietams kreditų įvairiems užpirkimams, 
ypač cheminės industrijos srityje).

Tai ir visos Chruščiovo sąlygos taikiam sugyvenimui. 
Tiktai trys. Ir tik reikėjo jam sumokėti $150, kaipo auto
riui, kad visos taikaus sugyvenimo sąlygos būtų išdėsty
tos, kaip ant delno.

Na, o kaip būtų su Laosu ir panašiais nesusiprati
mais “taikaus sugyvenimo” gadynėje? Ten komunistai 
ne “taikiai,” bet “taikliai” šaudo į savo priešininkus ir 
Laoso du kaimynai—komunistinė Kinija ir komunistų 
valdomas šiaurinis Anamas (Vietnamas) be jokos pas
lapties tą karą sukurstė ir į jį atvirai kišasi. Kaip tokius 
dalykus suderinti su taikiu sugyvenimu?

Pagal Chruščiovą, tatai labai lengva padaryti. Pa
saulyje—aiškina Chruščiovas—ėjo ir eis “idėjinė kova” 
tarp kapitalizmo ir komunizmo. Tokios kovos išdava yra 
ir Laoso chaosas ir kas ką gali sakyti? Argi jau Laoso 
“proletarai” nebeturėtų teisės nuversti savo kokį ten ka- 
raliukštį ir pasirinkti “pažangiausią” bolševikinę santvar
ką? Kas nori kištis i Laoso “vidaus reikalus?” Tegu jie 
ten persima ir reikalą išsprendžia! O jei 650 milionų ki
niečių ir 11 milionų anamitų sulups pustrečio miliono La
oso gyventojų, tai bus dar vienas įrodymas, kad bolše
vizmas istoriniai yra neišvengiamas ir kada nors vyraus 
rišame pasauly. Jei ;Amerikos,diplomatai J
n4iuį^|llta^'iM^ą iŠ visd sgp&jM .

Ar verta buvo už šitą seniai Žinomą ič 
vaujamą Chruščiovo pažiūrą mokėti $150, palikime tą 
spręsti tiems, kurie turi daugiau pinigų kaip proto.

A p z v a lg

KARŠČIAUSIA VISTA AZIJOJ

valstybę, kari tari 
ketv. mylią ploto ir apie 3 milioaus syvtatojy. Laosas 
rubežinojasi sa Kinija, Siauriniu Vietnamą, Kambodži- 
ja ir Siamo (ThaUando). Seniau Laosas buvo 
eūzijos protektoratas, nepriklausomas ano 1955

Paraki statut
V. KYMANTAS

šių metų negausus svar
stytais klausimais Socialistų 
Internacionalo kongresas, 
vykęs Hamburge liepos 14- 
-17 dienomis, ypatingo dė
mesio skyrė padėčiai Arti
muose Rytuose.

Artimieji Rytai—tai ara
bų gyvenamieji kraštai Azi
jos bei Afrikos žemynuose, 
iš kurių iš seno gaunama 
daugiausia žibalo. Kai Ame
rikos ir Europos kapitalas, 
naudodamas žibalo šalti
nius, iš čia aprūpina skystu 
kuru Vakarų Europos ūkį, 
Sovietai turėjo dvigubo pa
grindo ir ten veržtis—kad 
savo pusėn patrauktų arabų 
kraštus ir kad, juose šeimi
ninkaudami, galėtų daiyti 
sunkumų Europai. Dėl vyk
stančių varžybų tarp Rytų 
ir Vakarų, dėl arabų ginčo 
su Izraeliu; dėl savitarpių 
nesutarimų Artimieji Rytai 
virto dabar opiausia pasau
lyje vieta, iš kur galima 
laukti naujų, gal ir ginkluo
tų konfliktą

Apie padėtį Artimuose 
Rytuose kalbėjo kongrese 
du žymūs socialistai—angį

svarstė klausimą plačiai ir 
drąsiai užsimodamas. Ta
čiau, artimai nežinodamas 
padėties vietoje, Bevan da
rė gerą teisingų, bet var
giai praktiškų pasiūlymą 
Bevan kvietė laisvojo pa
saulio socialistines partijas, 
kad jos skatintų savas vy
riausybes padėti arabų kraš
tams kilti ūkiškai, nesike- 
sindamos į jų nepriklauso
mybę. Gerbūvio kėlimas bū
tų geriausias vaistas prieš
SKUTUZių masių paiiiirūmį į 
komunizmą Bevan reiškė 
mintį, kad Rytai ir Vakarai 
liautųsi besivaržę Arti
muose Rytuose, kad 
juos laimėtų sau sąjunginin
kais. Bevan siūlė Vakarų 
kapitalui susičiaupti ir iš 
arabų kraštų išsinešdinti, 
perdavus žibalo šaltinių ek- 
spluatacija tų kraštų vyriau
sybėms, kur jie yra. Vakarai 
turėtų žibalą iš arabų pirk
tis, atsižadėdami bet kurių 
pretenzijų ten šeimininkauti 
kaip savo kolonijose. Kai 
nevisi arabų kraštai turi ži
balo ir dėl to vieni jų

čiau nepažinęs tikrosios pa
dėties. Arabų kraštai, mano 
Sharett, nėra tarp savęs 
tiek vieningi, kaip kam no- 
rėtųa matyti. Teisybė, juos 
vienija bendra arabų nea
pykanta Izraeliui. Tačiau, 
ui tos neapykantos slapsto
si dar antroji, ir jau vieno 
prieš kitą Arabų kraštuose 
yra keli, kurie norėtų apsi
jungti ir taikingai tarp sa
vęs bendradarbiauti, pasi
likdami namie nepriklauso
mi. Yra betgi ir tokių, kurie 
būtų greiti kitus pajungti 
savo valiai. Tie ir yra linkę 
daryti visokias intrigas, kel
ti nesutarimus, kartais pa
naudoti ir ginklą.

Kas ir vėl yra, Sharett 
pasakymu, arabų kraštams 
bendra, tai jų nepasitikėji
mas Vakarais. Arabai dar ir 
šiandien gerai atsimena, 
kaip Vakarų valstybės juos 
užkariaudavo ir po to plėši
kaudavo, duodamos savo 
kapitalistam daryti didžiau
sius pelnus iš žibalo šaltinių 
ekspluatacijos ir jiems besi
dalinant savo pelnu tik su 
arabų valdovais. Retai kur 
vakariečių kapitalas prisi
mindavo ir liaudies skur
džią būklę.

Tas nepasitikėjimas Va
karais duoda Sovietams pa
togią sąlygą taip pat brau
tis į Artimuosius Rytus ir 
savo propaganda bandyti 
laimėti masių simpatiją 
Dėl to dabar ten vyksta at
kaklios varžybos tarp Rytų 
ir Vakarą Nežiūrint taria
mų Maskvos laimėjimų ara
bų kraštuose, netenka per
dėti jų vertės. Arabai išmo
ko prekiauti savo palanku
mu vienai ar kitai pusei ir 
“draugauja” su tais, kas 
daugiau jiems duoda. Tad ir 
komunizmo sėkla arabų 
kraštuose turi silpnas šak
nis.

Vakarai, Sharett many
mu, gali gerai patarnauti 
taikai ir arabų kraštų pažan
gai, tačiau jie turi imtis dar
bo su gryna širdimi, nesiek
dami iš to tiesioginės ir grei
tos sau naudos. Vakarai tu
rėtų susirūpinti gyventojų 
gerbūvio kėlimu. Tai yra il
gesnių metų uždavinys, rei
kalaująs ištvermės ir nuošir
dumo. Tiekiant arabams pa
galbą tenka atsisakyti bet 
kurio noro juos valdyti bei

Kas savaite

Aneurin Beyw

Kaip 
Bevanir teko

yra Kuno noro juos vaiayu oei 
J&ęr juos išnaudoti ir bendrauti

KAS BŪTŲ, JEIGU BOTŲ
Keleivyje buvo užsiminta 

klausimas, kas būtų, jei su 
Rusijos diktatorių, jam be
sisvečiuojant Amerikoj, at
sitiktų nelaimė ir jis nebe
galėtų Sovietijos valdyti? 
Klausimas teoretiškas ir 
vienas iš tų, kurie bando pa
žiūrėti, kas būtų, jeigu bū
tų .. . žinoma, toks klausi
mas tiek pat tėra aktualus, 
kaip, pavyzdžiui, svarsty
mas klausimo, kas būtų at
sitikę, jei Kaplanaitė butų 
geriau taikiusi ir Leninas 
savo laiku būtų buvęs ne su
žeistas, bet nudėtas vietoje.

Užteko mums tik užsi
minti tokią galimybę, kaip 
tuoj lietuviški bolševikai iš 
“Laisvės” pastogės šoko mus 
įtarti, kad mes “kriminališ- 
kai galvoją” Kodėl krimi- 
nališkai? Mes nesirengia
me prieš Chruščiovą kėsin
tis, tiu kur čia kriminališku- 
mas? Mes ir nekurstome

nieko kėsintis prieš Nikitos 
žyvatą. Teisybę pasakius, 
mes dargi abejojame, ar 
Nikitos pašalinimas bent 
kiek palengvintų Sovietijos 
žmonių užguitą būseną . .

Bet politiniai atentatai 
yra politinio gyvenimo fak
tai ir apie juos nepagalvo
ja, belaukiant svečio iš Ma
skolijos, gal tik tie žmones, 
kurie iš viso negalvoja

Apie politinius atentatus 
ypač yra linkę pagalvoti 
amerikiečiai, kurių keturi 
prezidentai buvo nužudyti, 
ir .. . rusai, kurių praeityje 
ir net Stalino gadynėje pa
sikėsinimai buvo politinio 
gyvenimo beveik kasdieny
bė. Tik atsiminkime, kokios 
įtakos Stalino eroje turėjo 
Kirovo nudaigojimas, kuris 
neabejojamai buvo paties 
Stalino ir užsakytas...

Bolševikų “Laisvė” pasa
koją kad nelaimė, girdi, ga
linti ištikti ir Amerikos pra

zidentą jam besivažinėjant 
po užsienius. Žinoma, ne
laimė gali atsitikti. Nuo lėk
tuvo nelaimės iki kokio pa
kvaišėlio kulkos, viskas ga
li atsitikti, bet “Laisvės” ko
munistai klysta dėl pasek
mių. Jei Amerikos preziden
tė ištiktų nelaimė krašto vi
duje ar užsienyje, tai čia 
yra konstituciniai nuosta
tai, kurie aiškiai numato, 
kas tokiame atsitikime per
ima valdžią Todėl apie ka
žin kokią politinę kovą dėl 
valdžios netenka kalbėti.

Kas kita Sovietijoj, kur 
veikia džunglių “konstituci
ja”, kokios veikia ir visose 
diktatūrose. Ten valdžios 
pasikeitimas yra visokių su
krėtimų ir staigmenų laikas. 
Tą parodė ir Stalino galas. 
Kur šiandien yra Berija, 
Molotovas, Malenkovaą Žu
kovas, Kaganovičius ir kiti 
“vadai”? Juos Nikita suėdė 
ir apie juos tylu ramu.

Diktatūroje be ŽVYGI- 
NIM08I valdžios pasikeiti
mas yra negalimas.

Vslęyk laiku, gark su saiko.

kraštus, bendromis pastan
gomis keliant gerbūvį visuo
se arabų kraštuose ir stipri
nant jų vienybę.

Bevan neužmiršo sviesti 
akmeniu į Prancūzijos dar
žą, pabardamas ją už tai, 
kad dar vis kariauja su ne
priklausomybės siekiančiais 
alžyriečiais ir kartu norėtų 
Sacharoje pradėtą gauti ži
balą gabenti per alžyriečių 
žemę. Teko iš Bevano ir Iz
raeliui. Bevan mano, kad 
arabų ginčas su Izraeliu ga
lėtų būti žmoniškai baigtas, 
jei Izraelis sutiktų priimti 
Palestinon bent dalį arabą 
ten gyvenusių šimtmečius ir 
iš ten Izraelio išvytą

Bevan kalbėjo kongrese 
kaip socialistas ir darė pa
siūlymų, kaip dera socialis
tui; tačiau jis kaip ir už
miršo, kad realią politiką 
daro šiandien vis dar kapi
talistinių kraštų vyriausy
bės, ir dėl to jo pageidavi
mai galės būti tik mažąja 
dalimi įgyvendinti, arba ir 
visai neįgyvendinti.

Tuo pat klausiniu kalbėjo 
ir sharett, žmogus iš paties 
verdančio katilo. Sharett 
įspėjo kongresą, kad neda
rytų greitų sprendimą ar-

viėnmfceliai fei&g^ad# 
pasisekimą ir galįs atimti 
komunistų propagandai že
mę iš po kojų. Sharett nede
da tiek svarbos ir Artimųjų 
Rytų žibalui. Vis daugiau 
žibalo surandama ir kitose 
kraštuose, vis plačiau bus 
pasinaudota atomo energi
ją ir arabų skystas auksas 
pradės netekti pirmykščios 
vertės.

Kai dėl Izraelio ginčo su 
arabų kraštais, Sharett ma
no, kad Vakarai padarytų 
gerai, nekišdami į tą reikalą 
savo nosies. Paaštrėjusius 
konfliktus tarp piktų kaimy
nų gali padėti “užglostyti” 
tokia įstaigą kaip Jungtinių 
Tautų organizacija, tačiau 
taiąyti santykius iš pagrin
dų galima tik tiesioginėmis 
pastangomis susiprasti tarp 
pačių varžovą

Baigdamas kalbėti, Sha
rett sakė: jis nežinąs jokio 
stebuklingo recepto, . kurio 
panaudojimas galėtų pagy
dyti opią padėtį Artimuose 
Rytuose; čia reikalingas iš
tvermingas darbas, iš kurio 
netektų daryti sau kapitalo.

Nuo savęs pridėsime, kad 
tiekdami arabų kraštams 
neinteresuotą pagalbą Va
karai tegrąžintų jiems užsi- 
seuėjustą skolą

Laosas prašo pagalbos
Laoso vyriausybė pereitą 

savaitę kreipėsi į Jungtinių 
Tautų organizaciją ir pra
šo gelbėti Laosą nuo įsiver
žusių iš Vietnamo komuni
stinių partizanų. Laosas 
prašo kariškos pagalbos pa
vidale JT kareivių . . .

Dideli diplomatai dabar 
turi nemažą galvosūkį. Kaip 
galima Laosui padėti? Juk 
bet kokią pagalbą Sovietų 
Rusija uzvetuos JT saugu
mo taryboje, o jei Laoso 
prašymas eis per JT seimą, 
tai ar ten atsiras du trečda
liai balsų už aiškų nutarimą 
ir gal pagalbos nubalsavi
mą? Ir kokią pagalbą duo
ti tam tolimam ir sunkiai 
apginamam kraštui?

Pagalbos iš Jungtinių 
Tautų prašo ir Tibetas per 
pasitraukusį iš savo krašto 
Dalai Lamą. Jis prašo gel
bėti ar bent užtarti naiki
namą tibetiečių tautą Bet 
gelbėti kaip? Tuščia rezo
liucija Tibetui tiek pat te
padės, kiek visa krūva re- 
zaliucijų padėjo nelaimin
gai Vengrijai...

•
Jokubka ir aimanos . . .

Iš Lietuvos grįžęs komu
nistinis “turistas” S. J. Jo
kubka pasakoja “Vilnyje” 
savo įspūdžius iš seniai ma
tytos Lietuvos. Jokubka sa
ko, kad jis ir nusiskundimų 
girdėjęs, bet nedaug. Esą 
tie, kurie skundėsi, yra ne
geri žmonės, tinginiai ir 
prasigėrėliai . . .

Tai nėra mano prasima
nymas, bet pats Jokubka ši
taip raportuoja. Jis sako:

“. . . labai reta teko gir
dėti nusiskundimų tarybine 
santvaika. O kuris ir skun
dėsi, iš visko buvo matyti, 
kad koks tinginys, prasigė
rėlis.”

Tai bent Jokubka! Jis, be 
abejonės, “subytins” visus 
kitus kazionus turistus savo 
kvailoku raportu. Jei skun
džiasi tarybine santvarka, 
tai “iš visko” matyti, kad 
toks yra tinginys ir prasigė
rėlis! Ot tai raportas, kad jį 
kur šimts velnių!

Į “glupoką” Jokubkos ra- 
zumėlį nelenda visai pap
rasta ir aiški mintis, kad 
žmonės tokiam turistui iš 
Chicagos, kaip ponas Jo
kubka negalėjo ir nenorėjo 
Skųstis. Kam skųstis tokiam 
tipui? Juk jei r.ori susilauk
ti bėdos, tai nueik į politi
nės policijos įstaigą ir pasa
kyk, kad nemėgsti tarybinės 
santvarkos ir privisusių ru
siškų kultūrintojų! Tokia iš
pažintis tiesiai į akis bude
liams bus tas pats, kaip nu
siskundimai “turistui” iš 
Chicagos. Ar Jokubka tiek 
nedakepęs, kad jis to nesu
pranta?

Dargi giminės ir tie pro
tingai darė, jei užsičiaupė 
prieš tuos okupanto parink
tus “turistus.”

•
Jie nematė vyžų!

22 keliauninkai į Lietu
vą prieš išvykdami iš Lie
tuvos, paskelbė lyg ir mani
festą kuriame viskas taip 
gražiai apie Lietuvą rasų 
valdžioje nupasakota, jog 
Lietuvos žmonės, turbūt, tą 
raštą skaitys akis išvertę ir 
numos ranka, kaip į eilinę 
propagandą.

Man krito į akis “turistų” 
garsus tvirtinimas, kad jie 
Lietuvoje niekur nematė 
“žmonių avinčių klumpėmis, 
vyžomis bei naginėmis”, 
esą “visi” avi batais bei ba
teliais ...

Mane nustebino tos “tu
ristų” nematytos “vyžos”!

Aš gimiau Lietuvoje prieš 
60 metų, ten ir augau, bet 
vyžų irgi nemačiau. Apie 
jas tik girdėjau, daugiausiai

kai paaugliai vienas kitą 
“vyžomis” pravardžiuoda- 
vosi. . . Kodėl dabar “turis
tai“ ieškojo Lietuvoje vy
žų, jie turbūt ir patys neži
no. Tokie jau, matyt, vyži- 
niai turistai....

Kad naginės dingo, tai vi
sai suprantama, nes kai pas 
žmonės neliko gyvulių, tai iš 
ko nagines darysi?

Kodėl išnyko klumpės, 
ta sunkiau suprasti. Gal Pa
leckis uždraudė, pasiskaitęs 
“klumpofobo” Baltušio a- 
pysakos apie “parduotas va
saras”? Olandai, iš kurių 
lietuviai ir klumpes ir jų 
vardą pasiskolino, klumpes 
vis dar nešiojo ir visai jų ne- 
sisarmatija .. . O, Lietuvai 
vis dar toli iki olandų gyve
nimo lygio.

Įdomu, ar ponai “turis
tai” taip niekur kolchozuose 
ir nematė basų žmonių. Ką 
sakote, ponai turistai, raga
vę Lietuvoje “visuotinę lai
svę”? Tik nemeluokit, nes 
iš 22 kas nors visvien neiš
kęs neišsiplepėjęs.

Kalbant apie apavus, ar 
kas iš ponų turistų bandėte 
panešioti ‘ batelius” su gu
miniais padais, kurie kojas 
kepina, kaip inkvizicijos 
kankynė?

Gyventi už Lietuvą!

Pereitą savaitę minėjome, 
kad atsirado nepaprasta lie
tuvių grupė, kuri savo šūkiu 
r ori pasirinkti žodžius ”gy- 
venk už tėvynę”! Kvaila ir 
nudėvėtai romantiška “mir
ti už tėvynę,” svarbu išlikti 
gyvam, nors jei dėl to ir 
reikėtų kiek sutepti savo 
švarumą.

Nauja “gyvenk už tėvy
nę” grupė pasiskelbė viešai 
po to, kai tautininkų vado 
V. Rastenio parodymai so
vietų policijai buvo paskelb
ti komunistų spaudoje.

V. Rastenis nesislepia, 
kad jis bolševikų kalėjime 
ir nemanė “vaidinti didvy
riškumą”. Jis pasirinko ge
riau bendradarbiavimą su 
komunistų tardyto jais.

Iš V. Rastenio bendra
darbiavimo su NKVD tar
dytojais p. Greimas “Dir
voje” sukūrė visą teoriją 
pagal kurią “gyventi už tė
vynę” yra daug naudingiau, 
negu “mirti” ar kentėti už 
tą pačią tėvynę, šita 'prisi
taikėlių teorija ; geriausiai 
yra praktikuojama Paleckių 
ir kitų mūsų tautos prisitai
kėlių prie okupanto. Todėl 
apie p. Greimo ir jo .“gyven
ti už tėvynę” teoriją teks 
plačiau pakalbėti.
Ar tikrai gretino?

Hearsto laikraščių “Hea- 
dline Service” praneša, kaip 
didelę naujieną, kad sovie
tų politinės policijos gene
rolas Nikolai S. Zacharof 
grasinęs valstybės departa
mentui Washingtone, kad 
jeigu kas atsitiks su Nikita 
Chruščiovu čia jam besi
lankant, tai Amerika bus 
nušluota atominėmis bom
bomis!

Galima abejoti, ar polici
jos generolas Zacharov ti
krai taip grasino. Juk po 
tokio grasinimo Amerika 
turėtų tuoj pat atšaukti to
kio svečio lankymąsi.

Saugoti svečią ypač pre
zidento pakviestą svečią, 
yra policijos pareiga ir nėra 
abeionės, kad policija tam 
darbui rimtai ruošiasi. Ne
gana to, rusai atsiuntė ir 
savo apsaugą su generolu 
Zacharovu priešaky. Nikita 
čia bus saugojamas, kaip 
akis kaktoje.

Bet visgi galima abejoti, 
ar čekistas Zacharov drįso 
taip grasinti, kaip Washing- 
ton Window praneša.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO BASO

TAS DUONOS

LIETUVIAI KITUR
MONTREAL, P, Q

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos gegužinė

Ji buvo surengta liepos 
12 d. draugų Vizbarų ūkyje 
ir labai gerai pavyko.

Ta proga rengėjai nuošir
džiai dėkoja savo rėmėjams 
ir nariams, nes tik su jų pa
galba tebuvo galima ir tiek 
daug laimėjimų duoti.

Iš stambesnių rėmėjų mi
nėtini : Alb. Norkeliūnas, 
Jakubka, K. Sagaitis, Toliu
šis, Džiaugis, J. Rimkus, 
Matulis, Staniulis, P. Baka- 
navičius, Petronis, Berno
tas, Gražys, Petrauskas, 
Mačionis, Jodelis, Januška, 
Vilimas, Kynai ir kiti.

Visiems ir visoms lietu
viškas ačiū.

Bet gegužinių metas dar 
nepasibaigė. Kai tik pradės 
daugiau grybų dygti, LDD 
surengs dar vieną gegužinę 
su grybavimo varžybomis. 
Sekite mūsų spaudą—joje 
bus paskelbta.
Matysime įdomius filmus

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos skyriaus rūpesčiu 
lapkričio 7 d. Aušros Vartų 
parapijos salėj žinomas ke
liauninkas Don Kuraitis iš 
Chicagos rodys filmus, ku
riuos jis nutraukė lankyda
masis Sov ietų Sąjungoj, 
Lenkijoj ir kt. Bus įdomu iš
girsti ir Don Kuraičio įspū-
/Ivnio

To vakaro judomieji pa
veikslai parodys geriau ne
gu kas kitas, kaip 20-ojo 
amžiaus vergų valstybė— 
Sovietų Sąjunga “pralen
kia” Ameriką.

Smulki programa ir tiksli 
valanda bus paskelbta vė
liau šio laikraščio skiltyse ir 
Aušros Vartų par. biuleteny. 
Netekome kelių lietuvių

Šią vasarą vėl netekome 
kelių tautiečių. Iš jų pami
nėsiu kelius: Jonas Bilevi- 
čius, senesnės kartos ateivis, 
ir Jonas Navikėnas, savano- 
rįsękūnėjas, veiklus, taurus 
žmogus.

mirusiųjų

jaučiame. ’’ • •
Buvo ir vestuvių

Kilčių šeimoje sūnus ir 
duktė sukūrė lietuviškas šei
mas. Sūnus Algimantas su
situokė su Ina Sipelvte, 
abu baigę aukštuosius mok
slus — jaunasis inžinierius, 
jaunoji chemikė. Duktė Ni
jolė žiedus sumainė su inž. 
Algimantu Ratu iš New 
Yorko.

Algimantas Ane tiurku, 
chemijos inžinierius, sukū
rė šeimą su Irena Dikaityte, 
Marianapolio kolegijos bu
vusia studente.

Visiems saulėto įytojaus.
Išvyko Liesiūnaičiai

Į Detroitą išsikėlė Liesiū- 
naičiai, nes ten gyvena jų 
duktė Regina Pikūnienė. 
Liesiūnaičiai buvo veiklūs 
žmonės, nuoširdūs šalpos ir 
kultūrinių reikalų rėmėjai.

Linkime nenutolti mie
liems suvalkiečiams ir nau
joj vietoj nuo visuomeninių 
lietuvių reikalų.
Nevisai taip

Kanados lietu viškoje 
spaudoje kartas nuo karto 
pastebimas Federalinės val
džios skelbimas dėl diskri
minacijos. Čia noriu atkrei
pti lietuvių, g y venančių 
Quebec’o provincijoj, dė
mesį, kad tas patvarkymas 
čia negalioja, todėl ir skųs
tis dėl diskriminacijos čia 
negalima.

J. Valeika

DLK Vytauto Nepr.
Klubo pranešimai

Klubo vadovybė nori pa
informuoti Montrealio ir 
apylinkės lietuvius šiais klu
bo reikalais:

1. Klubo įstatai reikalau
ja, kad mokesčiai būtų su
mokėti nustatytu laiku. Pa
sivėlinę sumokėti mokesčius 
3 mėnesius suspenduojami, 
o pasivėlinę 6 mėnesius au
tomatiškai išbraukiami iš 
narių sąrašo. Klubo vadovy
bė yra priversta tą daryti. 
Dviejuose posėdžiuose ji 
jau suspendavo 14 narių.

Todėl kviečiame visus 
narius rūpestingai sekti mo
kesčių mokėjimo terminus.

2. Visi nuoširdžiai kvie
čiami stoti į Klubą ir įsi
jungti jo veiklon. Nariais 
gali būti asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus. Vyresnių 
priimti jokiu būdu negali
ma.

3. Nariai šėrininkai pri
valo priklausyti ir palaipi
nei draugijai. J>ėĮ rkurįų 
nors priež^ųt£&i^>^ 
dėl savo kaltės,"nepriklau
santieji pašalpinei draugi
jai, turės mokėti po 25 cen
tus nuo kiekvieno šėro.

4. Nariai-šėrininkai, pa
šalinti iš pašalpinės draugi
jos, netenka visų teisių, ku
rias turi naviai-šėrininkai 
(rinkti į vykdomuosius or
ganus ir t. t).

Dar kartą kviečiame vi
sus narius ir nares aktingiau 
dalyvauti klubo Veikloje,

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

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 vyną.daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs 
Yelk>wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis; ,
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su

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

“KELEIVIS”
UM East Broadvvay So. Boaton 27*

THE CHANGIM

KAIP VISKAS KEIČIASI
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Viršuje matome, kaip kroviniai buvo vežiojami prieš 
kelias dešimtis metę ir kaip tas daroma šiandien.

lankyti susirinkimus, sekti 
nutarimus, laiku mokėti mo
kesčius, rūpintis pritraukti 
naujų narių ir 11.

5. Klubas išnuomoja re- 
storaną-užkandinę. Seniau 
šis restoranas gerai veikė ir 
buvo pelningas. Norima, 
kad jis būtų lietuvio ranko* 
se, bet jei tokio neatsiras, 
vadovybė bus priversta jį 
išnuomoti kitataučiui.

Restoranas veikia tik sa
vaitgaliais, todėl gali ir dir
bantieji mėginti pradėti sa
varankų verslą.

Restorano išnuomavimo 
reikalais kreiptis į pirm. J. 
Džiaugi telefonu PO 7-3647.

6. Pašalpinės draugijos 
susirinkimas bus spalio 4 d. 
2 vai. po pietų klubo patal
pose. Ir vėliau visi jos susi
rinkimai bus šaukiami kiek
vieno mėnesio pirmąjį sek
madienį 2 vai. popiet

Narius kviečiame atsives
ti ir svečių, kuriuos galima 
būtų įrašyti nariais. Rūpin
kimės viri, kad mūsų šeima 
augtų kokybę ir kiekybe. < .■ 

Valdybe " 

URUGVAJUS

Kodėl mes pralaimėjome
Viena geriausių P i e tų 

Amerikoje Urugvajaus lie
tuvių krepšininkų komanda 
“Vytis” buvo JAV krepši
ninkų nugalėta 72:55 rezul
tatu.

Kodėl taip atsitiko? Kal- 
tas Vyties komandos kapi
tonas V. Cieslinskis, kuris 
nesirūpino komandos pa
ruošimu.

Jis jau 38 metų amžiaus, 
kelių vaikų tėvas. Kadaise 
jis buvo geras krepšinio žai
dėjas ir jo taktikos žinovas. 
Bet šiandien jau ne jam žai
sti, o duoti progos jaunes
niems tą daryti ir juos mo
kyti. O jis pats sušilęs, su
vargęs žaidžia kitų neprilei
sdamas ir pralaimi.

Gal ir be jo Vytis būtų 
pralaimėjusi šiauriečiams, 
bet ne tiek daug.
Jau išvyko M

Iš Urugvajaus į Tarybų 
Lietuvą išvyko 64 lietuviai. 
Vyksta daugiausiai komuni
stai ir jų simpatikai, o taip
gi komunistų vadų reko-

menduoti antikomunizmu 
“nesusiteršę” asmenys.

Nors bolševikai ragina vi
sus grįžti, bet neturintiems 
komunistų protekcijos durys 
tebėra uždarytos. Teko pa
tirti, kad vienas lietuvis iš
vykimo reikalu net kelis 
kartus klabeno Sovietų at
stovybės duris, bet leidimo 
į Lietuvą vykti negavo.

M. Krasinskas

LAWRENCE, MASS.

Kas naujo Lietuvių 
tautinėj katalikų parapijoj

Šiais metais negailestin
goji mirtis iš mūsų tarpo iš
skyrė bene 11 narių. Lai bū
na lengva jiems šios šalies 
žemelė. Į jų vietą ateina 
jaunimas. Ir parapijos ko
miteto daugumą sudaro jau
nimas.

šios vasaros karštis palie
tė ir mūsų^padangę. Bet tu- 
nidemi nuosavą gražų Lie- 

nį parką," h* sū 
4“ome

Pa rk a s sekmadieniais, 
dažnai ir šeštadieniais iš
nuomojamas gegužinėms. Ir 
paprastomis dienomis jame 
galima rasti didesnį ar ma
žesnį lietuvių būrį.

Rugsėjo 20 d. tame parke 
parapijos moterys rengia 
puikius pietus. Jų pelnas 
skiriamas klebonijos papuo
šimui. Tikimasi svečių ir iš 
kitų miestų, nes šią vasarą 
tai bus paskutinė iškyla ta- 
tne parke.

J. C

DETROIT, MICH.

LSS US kp.
Lietuvių Socialdemokratų 

Sąjungos 116 kuopos narių 
susirinkimas bus šį šeštadie
nį, rugsėjo 12 d. 7 vai. vak. 
pas draugus B. E. Umbrasus 
(18243 Salem SL, Near7- 
Mile, tel. KE 4-3963).

Prašome visus narius da
lyvauti ir atsivesti naujų. 
Turime daug klausimų ap
tarti

šita proga dėkojame ko
misijai ir visiems, kurie pri
sidėjo prie mūsų buvusios 
išvykos pasisekimo.

Kuopoe Valdyba

KONSULATO IEŠKOMI
Stačiuliauskas Antanas, su šei. 
ma, iš Stožkų kaimo, Naumies
čio par.
Vaičaitis, Antanas ir Vincas, ki
lę iš Prienų.
Zavadskienė Ona, Antano dkt. 
žemaitis Juozas, Juozo s., iš 
Varnaičių km., Batakių vi 
Tauragės aps., turėjo seserį A- 
gotą ir Rozaliją.
Žilevičiūtė Valerija, gim. Kvė
darnos miesteylj, Tauragės ap., 
ištekėjusios pavardė nežinoma. 
Turėjo seserį Kaziulienę. 
Dulbiūtė Magdė, Kazimiero 
duktė, gimusi Amerikoj.
Gižė, Antanas ir Ignas, kilę iš 
šermukšnių km. Panevėžio aps. 
Jeckus Alfredas, gyvenęs Cleve
lande.
Jekubavičienė Marė, Mateušo 
duktė.
Keller - Valančiūtė Kazimiera, 

Kazimiero duktė, gim. Šiauliuo

se, jos vyras ir duktė.

Mačiulis Ona. Juozo duktė. 
Marūnas Vincas, Jono sūnus, 
gim. Katinų km.. Jankų vals. 
šakių aps. ir jo sūnus Juozas. 
Mickevičienė-Krivinskaitė Ma
rė, Petro duktė, gim. Kaune- 
-šančiuose, vyras Andrius Mic
kevičius, duktė Bronė Kliogienė. 
Mickus Stanislovas, kil. iš Lep
šių km., Žemaitkiemio vi., Uk
mergės aps.
Norkus Vincas, Vinco sūnus, ki
lęs iš Rubikių km., Sedos vai. 
Pačėsa Emilija, gimusi Ameri
koje.
Paltarokienė Sofija ir jos duktė 
Birutė.
Petrulis Ona, Veronikos duktė, 
kilusi iš Papilės vai.
Pilicauskas Juozas ir jo 
Zigmantas.
Pocius, Julijonas, Kazimidras. 
Ruzgą Juozas, žmona Stella ir 
duktė Olga, iš Šėlos km., Tau
ragnų vi.. Utenos aps.
Šniukšta Vincentas, Amerikoje 
vadinęsis William Smith ar 
fioEmit
Strumskienė-Kikinavičiūtė Ja
dvyga, Juozo d., gim. Rokišky. 
Umbrasas Petras, gyvenęs Bro
oklyne.
Vitkuvienė (Vitkus)-Bakutytė 

Julė, gyv. Brooklyn, N. Y., 

5 Whipple St.

Židonis Antanas, gyv. New Ha

ven, Conn.

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

lithuania 
41 West 82rid Street 
New York 24. N. Y.

CHERRY VALLEY, N. Y.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Tik Chruščiov nepakviesto* į reikalus. Anna Barloff 

a -• io j ' 'name gražuolių kontakte
laimėjo antrąją vietą. W- 

pasitenkiūodienį rengiamame linksma- 
vakary pakviesti ir progra- 
gramoje dalyvaus: V. Bra
žėnas, J. Rūtenis, A. Gid
žiūnas, L. Žitkevičius, A. 
Sabalis, H. Blazas, P. Jur-

džiuma narių 
karštas dienas leisti 
se prie televizijos 
darni šaltą alutį.

Bet karščiai praeina, vėl
i . vj .ateina ruduo, vėl prasidės

.G.u?ai^s,vY: a1?0"! posėdžiai, susirinkimai ir 
lis, R. Kisielius ir kiti is ku- imfl k j . 
nų dar laukiami atsakymai.

Minėtieji bei pakviestieji 
kone visi tie patys progra
mos dalyviai, kurie buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje 
Kaune, įvykusio linksmava- 
kario - šiupinio humoristai, 
artistai, kur buvo tyro, nuo
širdaus juoko kaip krekeno; 
tokios linksmos

j'.

BROCKTON,

perkėlimas į New Yorką bus 
pirmas toks nuotykis šiapus 
Atlanto.

Paskutiniame rengėju pa
sitarime, susipažinus su pro
gramos dalyvių sudėtimi, 
buvo linksmai užsiminta, 
kad .. . Chruščiovas.. . ne
pakviestas, nes tas chame
leonas tiktų visur tik klau- 
no rolėms .. .

Linksmavakario - šiupi
nio programa įvyks Brook
lyne, Apreiškimo parapijos 
salėje. Pradžia 5 vai. vak.

Programa skirta jaunimui 
sūnūs ir senimui, bufetas gausus; 

orkestras žymiausias iš visų 
New Yorke esančiųjų.

LB New Yorko 1-ai apy
linkei, rengiančiai šį vaka
rą, talkina lietuvių jaunimo 
organizacijos.

Saulės spinduliai šildys 
ar ne; lis ar ne, bet visi ei
sime į L. Bendruomenės ir 
jaunimo rengiamą linksma- 
vakarį. Jaunuolis

Lietuvių diena
Kasmet rugsėjo 

Brocktone būna prekyl 
pramonės gaminių m 

programos i Brockton Fair, o jos

BROOKLYN, N. Y.

ir Lietuvių Diena prie Da
riaus ir Girėno paminklo— 
lietuvių bakūžės.

Šiais metais tokia paro
da bus rugsėjo 13-20 dieno
mis. Jos atidarymas bus 
rugsėjo 13 d. 3 vai. p. p. 
Atidaiymo metu kalbės 
kun. švagždys, Brocktono 
miesto tarybos narys Ipoli
tas Moncevičius ir kt, šoĮcs 
O. Ivaskienes vedama iš Bo
stono tautinių šokių grupė 
(40 asmenų), gros šv. Petro 
parapijos dūdų orkestras 
(60 asmenų) ir kt 

Parodą sudarys lietuvių 
liaudies meno dirbiniai, 
spauda, genocidas Lietuvoj 
ir kitkas. Ateitininkai ir 
Vyčiai turės savo skyrius ir 
parodėles.

Šiemet susirinkę į Lietu
vių dieną turėsime progos 
ne tik su pažįstamais 
tikti, pasikalbėti, 
programos pasiklausyti if 
pažiūrėti, bet ir įsijungti į 
bendrą protestą dėl atvyk
stančio didžiojo tautų nai
kintojo Chruščiovo ir paro
dyti visiems, kad lietuvių 
tauta dar gyva ir sovietų 
okupanto padarytos ar da
romos jai skriaudos niekuo
met nepamirš.

Parodos

MIAMI, FLA.

Josephine Ne 
jo 3 dš išvyko į Toronto sa
vo giminių ir pažįstamų ap
lankyti. Ten žada pabūti 3 
savaites.

CHICAGO, ILL.

Gydytojų kongrese 
yra ir lietuvis

Antrame tarptautiniame 
gydytojų paruošimo (me- 
dical education) kongrese, 
Sovietų Sąjungos atstovų 
tarpe dalyvauja ir dr. Zig
mas Januškevičius, Kauno 
Medicinos Instituto direkto
rius ir hospitalinės terapijos 
katedros vedėjas.
Lietuvis visos nugalėjo

De Paul universiteto stu
dentas Manigirdas Mote- 
kaitis Chicago Tribūne mu
zikos festivale laimėjo pia
nistų varžybas ir gavo auk
so medalį.

KAIP RUSAI
LIETUVĄ SUSOVIET1NO

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

Paminėti du gimtadieniai

Rugpiučio 15 d. vakare 
J. ir T. Buivydų namuose 
buvo surengtas Jono Buivy
do gimtadienio minėjimas. 
Svečiai atsiminė, kad ir aš 
esu tą dieną pasaulį išvydu
si pirmą kaitą, todėl “Il
giausių, laimingiausių” me
tų lnkėta abiem.

fa^vai^nanp 
gėr3^

mais, buvo ir sukaktuvinis 
tortas, o svečiai atsilygino 
dainomis: jų tarpe buvo ge
rų dainininkų, tai ir dainų 
netrūko.

Šitame pokyly dalyvavo: 
Križanauskai, P. ir B. Spū
džiai, Klimienė, Akelienė, 
J. ir N. Stilsonai.

Ačiū J. ir T. Buivydams 
už gražų priėmimą.

N. Stilsonienė 
__  •

Iš LDD 7-os kp. gyvenimo
Vasarą ir ši kuopa apsnū

do. Didžiuma narių išvaži
nėjo poilsio. P. ir B. Spū
džiai buvo išvažiavę į Penn- 
sylvaniją, A. Žvingilas sir
guliavo, turėjo sunkią akies 
operaciją, visi jo draugai 
linki jam greit pasveikti. V. 
Kalvelis ilsisi Long Islande, 
P. Kriaučiukas New Jersey, 
P. Dovidaitis ir Petersonas 
Coney Islande, Križanaus
kai Catskill kalnuose, M. 
Akelienė prie gražaus eže
ro, O. Bložienė savo vasar
namy spaudžia ožkos sū
rius, J. ir T. Buivydai savo 
automibiliu daug vietų ap
važiavo, J. Rimavičius pasi
maudė Coney Islande ir su 
J. Stilsonu, adv. S. Briedžiu 
ir J. Kizniu sutvarkė kai 
kuriuos “Darbo” žurnalo

Mirė
Rugpjūčio 27 dį,

.kienė.su savą drąųtjmią^ 
važiavo vahdenjme 
maudyti. Ji gerai moki 
plaukti, todėl jos draugės 
nekreipė dėmesio, kad ji il
gai iš vandens negrįžta, kol 
pamatė, kad du vyrai neša 
apalpusią moterį. Jos pribė
gusios pamatė, kad tai Vil- 
trakienę, kurią plaukiant lė- 
tiko širdies smūgis. Ji buvo 
nuvežta į ligoninę, bet ir tdn 
jos nebeatgaivino.

Velionė ilgą laiką 
venusi Bostone, vėliau 
dolpbe nusipirko vištų ūlg, 
gerai jį tvarkė, daug veikė 
Stoughtono ūkininkų orga
nizacijoje. Sūnui bąiflM 
aukštąjį mokslą, ūkį pmU- 
vė jam, o pati atsikėlė* į 
Miami, vėliau čia, nusipir
kęs didelį vištų ūkį, apsigy
veno ir jos sūnus. Dabar, 
netekęs savo motinos, liūdi 
jis, jo žmona ir sūnus.

Viltrakis mirė prieš kelte 
metus, dabar greta jo 
gulė amžinai ir jo

Ilsėkitės ramiai Amerikos 
žemėje! Velionės sūnui te 
jo šeimai reiškiu gilią 
jautą. L. J. 

---------------
Amerikoje yra 68 su 

lionų telefonų, tai yra 
ae pusė viso pasaulio 
Kasdien čia yra 248 
pasikalbėjimų telefonu.

Viltrakfcnė

kien%25c4%2597.su
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800 inžinierių
ii

Pagal veikiančius potvar
kius baigusieji mokyklas 
turi važiuoti dirbti ten, kar

aiškėjo, kad gamykla nega
lėjo išleisti pakankamai 
produkcijos ir dėl to, kad 
kitos įstaigos ir Įmonės 
“Pergalės” fabriko neaprū
pino reikalingais kiekiais

jie yra skiriami. Todėl daug įmed2iagų. Minėti pareigu-
ir Lietuvos baigusių mokyk
las turi važiuoti į Rusijos gi
lumų ir ten dirbti.

Komunistų skelbiamomis 
žiniomis, Kauno politechni
kos institutą baigė apie 
4,000 asmenų, iš kurių iš 
Lietuvos kitur dirbti išsiųsta 
daugiau ne 800.

Panašiai daroma ir su 
baigusiais kitas mokyklas. 
Pavyzdžiui, Klaipėdos jūri-

nai buvę iš pareigu atleisti, 
bet vėliau paskirti ne žeme
snėm pareigom pramonės 
statybos projektavimo insti
tute. “Pergalės” turbinų ga
mykla ir dabar dar negrįžu
si į“normalias vėžes.
“Šiurpu* dokumentai apie 
geitapi ninku-lietuvių pikta
darybes Kretingoje”

Tokia antrašte savaitraš-
ninkų mokyklą šiemet baigė tis -Literatūra ir menas” 34 
131 mokinys, iš jų dalis pa-; Nr. išspausdino pirmąją da- 
siųsta į Murmanską, Taliną ų liudininkų pareiškimų
ir kitur,
Mirė J. Čyga*

Liepos 25 d. mirė ilgesnį 
laiką sunkiai sirgęs Veteri
narijos Akademijos rekto
rius Jonas Čygas, tik 49 me
tų amžiaus..

Velionis, kaip nepriklau

apie įvykius vokiečių oku
pacijos pradžioje Kretingo
je ir jos apylinkėje. Dau
giausia nušviečiama Prano 
Jakio-Lukio vaidmuo, to 
paties Lukio, kuris vokiečių 
teisme Ulme prieš kuri lai-, 
ką už dalyvavimą masinėse 
ir individualinėse žudynėse 

somos Lietuvos stipendinin- buvo nuteistas 7 metus kalė

POVILAS DARGIS — SLA PREZIDENTAS

kas, veterinarijos mokslus 
išėjo Berlyne ir Vienoj, dir
bo Maisto įmonėse, po karo! Smilgio bei eilės kitų asme- 
porą metų buvo mėsos ir nų veikla.

ti. Be to, liečiama Lukio 
bendradarbiu Bražinskio ir

pieno pramonės ministerių, 
vėliau paskirtas Veterinari
jos Akademijos profeso
rium ir rektorium.
Lietuviai vi* laimi

Antrojoj Sovietijos spar
takiadoj (rugpiūčio 8-15 
dienomis) Birutė Zalagaity- 
tė-Kalėdienė ietį nusviedė 
53 m. 64 cm., o Jonas Pipy- 
nė 1500 metrų nubėgo per 
3 min. 45.9 sek. Abu laimėjo 
po auksinį medalį.

Auksinį medalį laimėjo 
ir lietuviai tenisininkai.

Pirlcėjaj žalia duoną neša 
atgal į krautuve*

(E) Mariampolėje pirkė
jai gauna tokią žalią duoną, 
kad ją turi nešti atgal į 
krautuvę, nes valgyti jos ne
gali. Pardavėjai sako, kad 
kalta kepykla, laborantė 
kaltina kepėją, o kepėjas 
kaltina krosnį . . . Taip ir 
nėra kaltininko. O koope
ratyvo vadovai tuo nesido
mi,nes jie tos kepyklos duo
nos nevalgo.

Vilniaus “Tiesos” kores
pondentas pastebi, kad dėl 
tos netvarkos jau būta daug 
nusiskundimų, bet niekas 
nepasikeitė.

“Popierinė*” turbino*
(E) Vilniaus “Tiesa” rug

piūčio 23 d. išspausdino 
“Kodėl nepatenkinti turbi-

Vilniaus “Tiesos” 190 Nr. 
prof. Pr. Mažylis aprašo 
Panevėžio adv. Felikso Va
liuko ir jo žmonos Onos nu
žudymą 1919 metais, tuo 
metu toje apygardoje ope
ruojant Grigaliūno-Glovac- 
kio daliniams.

To paties laikraščio 193 
numery dedamas reporta
žas “Jo rankos suteptos 
krauju.” Aprašoma buv. 
Obelių vaisė, policijos vado 
Prano Dzikaičio veikla 
prieš karą, sovietų ir vokie
čių okupacijos metais atvai
zduojant jį kaip masinių 
žudynių dalyvį ir pan

Lietuvių respublika Amerikoje
S. MICHELSONAS

Šitokiu vardu vėlesniais Kontrolės Komisija. Suva- 
laikais pradedama vadinti žiavime paaiškėjo, kad pas- 
Amerikos Lietuvių Susivie- kritiniais laikais pradėta vy- 
nijimą. Su tuo pavadinimu, styti plati veikla jaunimui 
manau, galima sutikti, jeigu organizuoti. Yra nutarta 
jau ne valstybine prasme,; leisti ir laikraštį, pašvęstą 
tai bent kultūriniu ir tauti-i jaunimo reikalams. Jis va- 
niu požiūriu, nes šiandien, dinsis “Atžalynu.” 
kai Lietuvos valstybė yra! Dr. Vinikas, SLA centro 
laikinai numarinta, Susivie-!sekretorius, pranešė, kad 
nijimas yra vienintelė se-; Susivienijimo turtas siekia 
niausią ir didžiausia lietu-jau $3,406,263. Organizaci- 
vių laisva organizacija pa- ja niekad nebuvo tokia sti- 
sauly. Ji turi tūkstančius na- pri finansiškai, kaip dabar, 
rių ir šimtus kuopų išbaraty-
tu po visas Jungtines Vai 

ir

bolizuojanti trispalvę Lietu
vos vėliavą; iž gėlių buvo 
išvesta 75 lapai iš suraitytų 
žalių dolerinių. Tai buvo p. 
Vinikui dovana jo 75 metų 
sukakties proga, o poniai 
Vinikienei buvo prisegtas 
orchidėjų korsažas. Ta ma
loni staigmena sujaudino ją 
iki ašarų. Buvo sujaudintas 
ir pats sukaktuvininkas.

Pokyly dalyvavo SLA 
prezidentas P. Dargis su 
žmona, iždininkė p. Nora 
Gugienė, iždo globėjai p-lė 
Mikužiūtė ir adv. S. Brie
dis su žmona, dr. Biežis su 
žmona, vicepiez. Maceina, 
S. Gegužis su dukterimis ir 
S. Michelsonas su žmona. 
Be to, buvo ir keletas sve
čių, kurių tarpe buvo “Tė
vynės” redaktorius Vaselis, 
Chicagos lietuvių r a d ijo 
programų vedėja p. Barčus, 
Patersono veikėjas Valadka 
su žmona ir keletas kitų, ku
rių pavardžių neteko sužino
ti. Toasmasteriu buvo chi- 
cagietis dr. Biežis, kuris vi
sus iš eilės paprašė pasakyti 
po keletą žodžių.

Pokyliui pasibaigus, suva
žiavimo dalyviai grįžo dar 
j SLA vasarnamį pasikalbė
ti. Beje, žodis apie tą vasar
namį. Daugelis vaizduojasi, 
kad tai turi būt koks pase
nęs, subankrutavęs namas, 
paimtas už morgičius. Tie
sa, už morgičius jis buvo pa
imtas; bet jis atrodo, kaip 
Gibraltaro uola—stiprus ir 
sveikas, net putojančių At
lanto bangų nesibijo. Jis 
stovi prie pat jūros, nuo ku
rios jį skiria tik medinė pro
menada, “boardwalk’u” va
dinama. Tai yra pėsčiųjų 
tiltas, kuriuo publika vaikš
čioja pajūriu pėsčia. SIA

Kodėl dvejopas matas ?

Kad ir šiandien ji galėtų iš-
_________ mokėti nariams visą ap.|vasaniamis yra sujungtas su

stybes ir Kanadą. Tur būt: drauda, ir apie milionas do- boardwalku pnvati- 
nėra Amerikoj tokios kiek • lerių liktų dar ižde. Tai yra'm? tilteliu. Įėjus to vasarna-
didesnės lietuvių kolonijos, 
kur nesidarbuotų SLA kuo
pa

Visos tos kuopos, jų a p-' 
skritvs ir pavieniai

labai gera dirva jaunimo 
ateičiai. O lietuviško jauni
mo Amerikoje yra. SLA se
kretoriaus a p skaičiavimu, 

Valstybėse kas-nanai Jungtinėse
Matyti, ‘ demaskavimo” [jį'an^ gimsta apie 30,000 lie-

kampanija tęsiama, 
prieš tokius asmenis.

ypač

šiuo metu yra užsienyj.
kurie ningą 1 i e t u v ių šeimyną 

Amerikos padangėj. Visus
tuvių vaikų. Todėl ir pradė- 

ieškoti būdų, kaip tą
įjuos kas savaitė lanko SLA i P'ieauglj Įtraukti j Amen- 
organas “Tėvvnė” ir prane- j ,os Lietuvių Respubliką, 
ša. ka kuri kuopa veikia ar- į •Jaunuolius organizuoti ge
ba ruošiasi veikti. Ju piltni- D*"“.

. , kai, susirinkimai ir kitokie! k.un? f!"ba SIA <*ntro
bokšto Kaune po ilgo tylė- subuvimai visada atsispindi tmej. Jisyradidelisoptimi- 
jimo vėl girdimos dainų me-į “Tėvynėje.” stas ir mano, kad su laiku
lodijos. Be liaudies dainų • .. * ' , .................. visas Amerikos lietuvių jau-

New A orkc Susivieniji-! nimas prięulės prie SLA. 
mas tun nuosavą namą, kur Prie p,OgOS reikia pasa- 
yra organizacijos centras; o kyti dal. kad> SLA pj,^ 
Nevv Jersey valstijoj, ant maiai Tarybai posėdžiau-

jog dr. 
jau 75

metai amžiaus, todėl nutar- 
va<ar- ta surtiošti jam staigmena.

Iš muzėjau* bokšto vėl 
dainų melodijos

Iš buv. Karo muzėjaus

motyvų, duodamos ir “tary
binės” melodijos. Bokšto 
muzikos reikalus tvarkyti 
pavesta komp. Viktorui Ku
previčiui. t
Leido Vilnių lankyti

Galų gale Maskva leido 
užsieniečiams ir Vilnių lan
kyti. Toks pat leidimas duo
tas ir Estijos sostinei Tali- 
nui lankyti. Iki šiol tik Ryga

. / i ' majai Tarybai pospat Atlanto kranto, kur sto- jant> buvo sužinota>
vi gaisusis At.antie ( įty, ių Vinikui sukako 
via nutūpęs puuus trijų .-.ipf.,; amžiaus, t.ndp
aukštu mūrinis SLA
namis. Vasaros metu čia su- Jam visai nežinant buvo su-

nu gamintojai. Čia aprašo- buvo atvira užsieniečiams
* • — * " Su viza į Sovietus dabar

galima nuvykti ir į Vilnių,
ma netvarka, įsigalėjusi 
“Pergalės” turbinų gamyk
loje, kuri pernai šventė de
šimtmetį. Tos lietuviškos 
turbinos siunčiamos ir į to
limus kraštus. Paaiškėję, 
kad. buvęs fabriko direkto
rius Prokopčiuk ir planavi- 
mo-gamvbinio skyriaus vir
šininkas Vilius gamybos 
trūkumus pridengdavo įvai
riais “perrašinėjimais.”

Mėnuo iš mėnesio gamy
ba ėmė mažėti, bet patiek
dami valstybiniams bankui 
“sufiksytas” apyskaitas, iš
gaudavo įmonei naujų kre
ditų. Pernai gamykla davu
si gaminių už milionus ma
žiau, negu numatyta, tačiau 
apyskaitose buvo pažymėta, 
kad planai viršyti. Kai imta 
nuodugniai tirti, kur tos pa
gamintos turbinos pateko, 
pasirodė, kad jų visai nėra, 
kad jos tik buvo “popieri- 

.»» Trūkumus tiriant, pa-

bet kiti Lietuvos miestai ir 
kaimai tebėra aklai uždari. 
Juos galima lankyti tik gal 
su bolševikiškomis ekskur
sijomis . . .

NAIJos KNYGOS

Keleivio administracijoj gali
ma jranti dar ir šias naujas 
Knvjras:
TA EILĖ NUO KRAŽANTĖS. 
Petronėlės Orintaites eiliuota 
apysaka. 110 psl. kaina .. $2.80
UPELIAI NEGRJžTA J KAI, 
NŪS. ronnanas. parašė Prana> 
Naujokaitis, psl. 509 . . ?5.0O.
TAUTOS PRAEITIS. Istorijos 
Draugijos žurnalo pirmoji kny
ga. 164 psl........................... $3.00.
MANO ATSIMINIMAI, dr. V, 
Tumėnienė, 175 psl......... $2.50
JUSTINAS TUMĖNAS, parašė 
dr. V. Tumėnienė, 174 psl. $1.50
MARTYNAS EIERRO, parašė 
J. Hernandez, poema, 82 pusla
pių, kaiua ......................

važiuoja daug vasarotojų. rcngtas Traymore viešbuty- 
Šiomis dienomis tame va- je pokylis ir prieš jo kėdę 

sarnamy posėdžiavo SLA padėta ant stalo didelė tri-
Pildomoji T aryba kartu su spalvių gėlių puokštė, sim-

<’IA SUŽEIST A TRYLIKA ŽMONIŲ

liaitimore-Ohin traukiniui ties Perrysburgh, (k, 
nuo bėgių 13 žmonių buvo sužeista.

nuo vidun tuoj atsidaro 
graži ir erdvinga salė. Čia 
yra ofisas ir čia priimami 
svečiai. Čia buvo ir Pildo
mosios Tarybos posėdžiai. 
Toliau yra moderni virtuvė 
ir kiti parankumai. Antras 
ir trecias aukštas, tai kam
bariai vasarotojams. Apa
čioje, tai jau rūsyje, yra er
dvi virtuvė su dviem gerais 
šaldytuvais ir salė su stalais 
ir kėdėmis, kur vasarotojai 
gamina sau valgyti ir valgo. 
Yra visi reikalingi puodai 
ir indai. Yra gera sinka in
dams plauti ir spintos jiems 
sudėti. Be to, čia yra du 
kambariai, vienas moterim, 
kitas vyrams, kur einant 
maudytis ir sugrįžus galima 
persirengti. Yra ir švirkštas, 
kur atėjus iš jūros per smėlį 
galima gerai nusiplauti.

Tai toks yra SLA vasar
namis Atlantic City. Prak
tiškas ir stiprus, tartum am
žiams pastatytas. Jūra čia 
nelabai audringa, vis dėlto 
retkarčiais Atlantas pasiun
ta, ir kai įsibėgėjusi jo ban
ga atsimuša į antkrantę, tai 
putojanti vandens srovė ap
lieja visą namo frontą, o 
kartais pereina ir viršum 
stogo. Bet SLA tvirtovė sto
vi nepajudinama, kaip ta 
amžinoji Gibraltaro uola.

TIK 811,000
JAV Lietuvių Bendruo

menės leidžiamo biuletenio 
18 numery, kuriame yra ga
na daug informacijos apie 
Bendruomenės apylinkių ir 
kitų padalinių veiklą, iš
spausdinta ir centro valdy
bos 1958 m. liepos 1 d.— 
1959 m. birželio 30 d. fi
nansinė apyskaita.

Ji rodo, kad metų pra
džioje kasoj būta 82,549 ir 
per metus visokių pajamų 
gauta 89,276. Iš tos sumos 
nario mokesčio 83,315. Me
tų gale kasoje liko 82,378.

Man, Keleivio skaitytojui, atrodo, kad Andrius 
Valuckas, Keleivio Nr. 33 
teisindamas Vincą Rastenį 
dėl jo “išpažinties” komuni
stų tardytojui, visai į lau
kus išėjo, padalė labai klai
dingas išvadas.

V. Rastenis, būdamas 
Maskvos kalėjime, parašė 
bolševikams ne išpažintį ir 
ne tardymo protokolą, o ne
paprastą skundą-pranešimą, 
šmeiždamas Lietuvos tuo
metinę tautininkų vyriausy
bę ir kai kuriuos žymesnius 
lietuvius.

V. Rastenis gerai žinojo, 
kad jo vienmintis tuometi
nis ministerių pirmininkas 
Merkys su šeima buvo likęs 
Lietuvoje, bet savo skunde 
Rastenis be pasigailėjimo jį 
murdė. Žinant bolševikų 
meistriškumą meluoti, šio 
skundo viešas paskelbimas, 
manau daugumos laikraščių 
skaitytojų, buvo sutiktas 
kaip eilinis bolševikų pro
pagandinis melas. Kas ga
lėjo tikėti, kad toks žymus 
vyras kaip Rastenis taip ga
lėtų šmeižti, niekinti ir iš
davinėti priešui Lietuvos 
valstybės paslaptis? Deja, 
a p s irikta. “Darbininkas” 
paskelbė paties V. Rastenio 
išpažinti, kurioje jis patvir
tino, kad bolševikų paskelb
tas jo raštas yra teisingas ir 
kad jis taip parašė bolševi
kų neišprie vaitautas. (Di
desnio įžūlumo ir būti nega
li). Šiurpas krėtė beskaitant 
Rastenio išpažinti “Darbi
ninke.” čia ir glūdi reikalo 
svarbumas. Tai apie kokį 
Rast enio išprievartavimą 
kalba A. Valuckas?

Visi žinome, kad bolševi
kų NKVD yra žmonijos pa
baisa. Bet Rastenis mums 

} ją kitokia pristato. Jis su 
, tardytoju kultūringai kalba
si, derisi-tariasi dėl būdo 
protokolui surašyti. Jis pats 
pasisiūlo rašyti protokolą, 
tardytojas sutinka. Rastenis 
rašo protokolą, o išėjo gė
dingas skundas (Scena vyk
sta kaip pasakoj). Tiesa, 
Rastenis primena, kad pra
džioje tardytojas sultingai 
rusiškai septynaukščiai nu
sikeikė, bet šiuos keiksma
žodžius Rastenis priskiria 
. . . žydams.

Taip tariamai apvalyta 
NKVD mums Rastenio pri
statyta, kaip padori ir net 
sukalbama įstaiga. (Abejo
ju, kad Vakaruose rastųsi 
tokia valstybė, kurioj areš
tuotas žmogus taip privilegi- 
juotai-laisvai galėtų jaustis, 
kaip Rastenis, atrodo, jau
tėsi pas enkavedistus). Tai 
nebloga reklama bolševi
kams.

Gi tikrovė visai kitokia. 
Man dirbtuvėj vienas iš pa
dorių darbininkų sako, kad 
jis enkavedistų buvo daužo

mas, kol sutiko pasirašyti 
jam primestą neteisingą 
protokolą. Bet pirmai pro
gai pasitaikius jis be ragini
mo iš šalies protokolą ir sa
vo parašą po juo atšaukė. 
Ponas Rastenis ir ragina
mas šmeižto neatšaukia-^ 
neprilygsta to darbininko 
padorumui. Manau, kad lai
svuose Vakaruose yra šim
tai lietuvių, kurie nešioja 
enkavedistų padarytas 
žaizdas. O turėtų kur nors 
jie tas žaizdas su aprašymu 
užregistruoti, o ne kapinėse 
palaidoti.

Kartais gana keistai at
rodo mūsų politinių srovių 
vadovybių elgesys. Kai bol
ševikų melagingos propa
gandos auka, mažaraštis ei
linis lietuvis blogai atsilie
pia apie savo gimtąjį kraš
tą, tai ant jo galvos kuolas 
tašomas, o kai politinės sro
vės pats vadas kibirus pap
lavų supila ant savo sergan
čios tautos, tai ne tik jo pa
ties pakalikai, bet ir kitų 
srovių vadovybės jam him
ną gieda. Kodėl toks skir
tingas matas? O įstatymai 
turėtų būti visiems vienodai 
taikomi. Kiekvienas nusi
kaltimas turi būti baudžia
mas.

Nenubausti nusikaltimai 
gimdo kitus nusikaltimus. 
Jeigu Rastenio nusikaltimą 
negali pasiekti ir nubausti 
nepriklausomos Lietuvos įs
tatymai, tai lietuviškos vi
suomenės pareiga pasmerk
ti jo nusikaltimą.

A. Valuckas siūlo Raste- 
nįo elgesį palikti jam pa
čiam ir jo partijos drau
gams įvertinti. Tik jau ne
būkim taip neapdairūs. Lie
tuvos garbės bei jos šmeižto 
reikalas priklauso ne vien 
tik Rasteniui ir jo partijos 

'draugams, bet mums vi
siems lietuviams.

Svarstant Rastenio reika
lą reikėtų daugiau kalbėti 
iš esmės. Kaip tai galėjo 
įvykti, kad bolševikams pa
gavus tokią svarbią žuvį ir 
nugabenus į Maskvos kalė
jimą, tai jis ten pasijuto pri- 
vilegiruotoj padėtyj ir kuo
met visiems kitiems areštuo
tiems lietuviams kelias iš 
Maskvos kalėjimo buvo į Si
birą, tai Rasteniui kelias bu
vo atgtl į Lietuvą. Už ko
kius nuopelnus bolševikai 
tai padarė?

Niekas Rastenio Ameri
koje neišprievartavo girti 
enkavedistų įstaigą.

Taip, svarstykim pama
žu, ramiai, be barabano ir 
būgnų, bet rimtai apsvarstę 
darykime ir nuoseklias išva
das.

“Keleivio” Skaitytoja*
Brooklyn, N. Y.

i Visi narsūs, kai priešas ne

baisus.

'KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiaos netuas

Kalendorius jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima 
užsisakyti. Nors viskas pabrango, ypač popierius ir paš
tas, Keleivio Kalendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. 
Kviečiame jį 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. Bi
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Praeityje besižvalgant
J. VLKS

-Maiki, ar tu žinai, kaip 
[Įsteigti fondą aukom rinkti?

—Fondui Įsteigti, tėve, 
[visų pirma turi būti rimtas 
[reikalas.

-Reikalas yra, Maiki. 
[Reikia pinigų.

—Kokiam tikslui?
—Aš turiu važiuoti Į An-

[gelų miestą.
—Tgkio miesto aš, tėve, 

[negirdėjau.
—Angelskai vadi naši 

iLos Angeles. Maiki. Ar tair------ <77 - - -
[ne tas pats?

—Tas tiesa, tėve. Los An- 
[geles ispanų kalboje reiškia 
[angelus. Bet ko tėvas nori 
[tenai važiuoti?

—Gavau paviestką, Mai-

tuviška. Ji turi būti katali
kiška ir atidara visiems. Ki
taip pasakius, kardinolas 
nepripažįsta lietuvių tautos.

—Ar tėvas pirma to ne
žinojai?

—Nu, iš kur aš žinosiu? 
Mūsų katalikiškos gazietos 
apie tai nerašo. Neaiškina 
ir mūsų klebonas per pa
mokslus. O ką bedieviai ra
šo, tai juk negalima tikėti.

—Bet dabar tėvas jau pa
matei, kad vadinamieji “be
dieviai” rašo tiesą.

—Šiur, kad pamačiau. Ir 
kaipgi čia nepamatysi, kad 
pačių parapijonų komitetas 
šaukiasi ratunko!

—Bet parapijos komite
tas nieko nelaimės, tėve

Kovinga ir turtinga mūsų 
tautos praeitis. Yra kur pa
sidairyti, daug kas sužinoti 
ir pasimokyti. Deja, mes ne
same linkę į pereitus metus 
pažvelgti. Gal todėl, kad 
tolydžio mūsų tauta spau
džia vis nauji rūpesčiai, vis 
naujos kovos. Turime tokius 
kaimynus, kurie iš seno no
ri mūsų tautos žemėse įsiga
lėti. Kas žingsnis, kas pėda 
savo žemės vis kovomis at
žymėta ją beginant nuo sve
timų—svarbiausia nuo sla
vų (lenkų ir rusų) bei vo
kiečių. Lietuvių tauta turėjo 
kovoti net dėl savo kalbos 
išlaikymo bei savo spaudos. 
Negirdėta, kad kuri nors ki
ta tauta būtų turėjusi dau
giau kaip 40 metų kovoti 
dėl teisės spausdinti savus 
raštus pasirinktu lietuvių 
kalbai parankiausiu lotynų 
kilmės raidynu!

Toks, sakytum, mažmo
žis, kaip lietuvių kalba vai
dinimai. štai ir tokie caris- 
tinės Rusijos okupacijos 
metais buvo uždrausti. Šie
met suėjo 60 metų nuo pir
mo Lietuvoje vaidinimo vie
šai scenoje “Amerika pirty
je.” Ir tai buvo leista tik Pa
langoje, kuri anuomet pri
klausė Kuršių gubernijai, 
tai yra latvių apgyventose 
žemėse ir tirštai vokiečių, 
dalinai rusų kolonizuotose. 
Tos srities gubernatorius 
leido, nes ten nebuvo už
drausta vietos gyventojų 
gimta kalba leisti spaudą ir 
turėti savus teatrus. Caristi- 
nė Rusija turėjo skaitytis su 
tenykščiais gyventojais vo
kiečiais, tai ir latviai savo 
žemėse laisviau jautėsi.

Kitos tautos jau tuomet 
ištisus šimtmečius turėjo sa
vo teatrus. Lietuvių tauta

aiškiai pasakyta, jog ‘nusūdy
tųjų’ pačios gali visuomet kartu 
važiuoti. Bet ne taip yra iš tei
sybės, valdininkai ką nori, tą ir 
daro. Mėnesį virš tupiu Butir- 
kuose (Maskvos kalėjimas), o 
apie išvažiavimą į Siberijos ‘ro
jų’ dar nieko negirdžiu, nors ir 
pati ir aš jau kelis sykius ra
šėm prašymus Petrapilėn su 
markėmis ir be markių. Jei pa
siseks, tai gegužės 30 d. išva
žiuosiu iš čia.

“Man prisieis, turbūt, gyvent 

tarp jakutų, nes visus karius iš

trėmė 5 metams, Jakutinis ge- 

neral-gubernatorius kemša ten. 

Supranti, kad pagyvent, bent iš 

pradžių su pačiuke bus gana 

sunku be tautiečių pašalpos, 

bent iš pradžių. Tai girdėjau 

nuo vieno vyruko, kurs pats 

jau sykį buvo ištremtas pas ja- 

bet buvo pa-

Jakuti jon.
Taigi ten pat —Jakuti- 

jon, kuri ir dabar Lietuvos 
okupantai siunčia ištrėmi
mui kas nėra klusnus komu
nistams ir jų valdžai. Dabar 
ten tūkstančiai Lietuvos gy
ventojų ištremta ir tarp jų 
ten buvo ištremta teisininkė 
Ona Kairienė-Leonaitė, inž.
St. Kairio žmona su savo li
guistu broliu. Tremties gy
venimo nukankinta, grįžu
si Lietuvon ji tuoj mirė.

Jakutija yra rytų Sibire,
Lenos upės pakrantėse. Le
na upė įteka į Ledų vande
nyną. Tai miškų kraštas ja- kutus *5 metams 

kutų apgyventas. Caristinės 
Rusijos užkariautas ir pra
dėtas jau 1632 m. koloni
zuoti. Jakutai nekartą buvo 
sukilę prieš rusus okupan
tus, bet nesėkmingai. Jaku
tai vertėsi medžiokle, žūkle, 
miško ir žemės ūkiu. Rusai 
jų žemes užkariavę, pradėjo 
jakutus žiauriai išnaudoti.
Ir toji pradėta daugiau kaip 
prieš tris šimtus metų Jaku
tijos kolonizacja iki šiol tę
siama. Klimato sąlygos iš 
Europos atkeltiems yra neį-

bėgęs . . ."
Taigi, caristinės Rusijos ; 

valdžia bent tiek buvo švel
nesnė, kad tremiamus Sibi
ran galėjo lydėti jų žmonos 
ir kartu su ištremtu gyventi. 
Būta net tokio įstatymo. O 
dabar okupuotoje Lietuvoje 
tų pačių rusų, tik jau komu
nizmu pakaustytų, tokių 
lengvatų jau nėra. Kas sui
mamas apie tokius niekam 
jokių žinių neduoda.

O Butirkų kalėjimas Ma
skvoje ir šiandien tebevei-

Puslapis Penktas

KEISTO ŽMOGAUS KELNftS

Fojcininkas apžiūri kelnes, kurios priklauso studentui 
Cheng Guan Lim. Tas studentas buvo susektas Ann 
Arbor, Mich., bažnyčioje slaptai išgyvenęs net 1 me
tus. Jam nesisekę mokintis, todėl iš gėdos jis buvo nu
taręs gyventi atsiskyrėlio gyvenimą.

Aliejui 100 metų
»« Ii tuviu Rugpiūčio 27 d. sukako Statinių). Pietų Amerikoje 
i te v *1,; i no mktii L-oi Va™™;™ minėtais 1957 metais gautaprastos ir ten ilgai jie neiš- kia ir ne vienam . 100 . . - kompreilos

dėl iki šių dienų rusai impe- i dabar tame pačiame kalėji-
rialistoi nepajėgia galutinai me “tupėti.” tusviltt, Pa. Ten jau prieš
Jakutijos rusais ir kitais ko-į kas iš musų tautos _______
lonizuoti. Carų despotų pra- • praeities prisiminti ir sugre-
dėtas darbas tokiu pat ne- ’ tinti su dabartine Rusijos 
pasisekimu vykdomas ir imperijos ir caristinės Rusi- 
maskvinių komunistų. ,jos okupacija Lietuvoje—

Bet mes kiek nukrypome forma ta pati, tik turinys 
į šalį, nors įyšio esama.' kiek kitoks, kitomis varso-

siurbti aliejus. Tai buvo'Ti-

1902 m. tarp nuteistų už mis nudažytas, o keliasJį Ja- 
slaptai spaudos platinimą kuriją per Butirkų kalėjimą 
buvo ir dr. Liudas Vainei- Maskvoje vis tas pats. 
kis (1869-1938). Jis buvo

|ki. kad to miesto švento Ka-, d , , ... ’ savo žemėje tik slapčiomiszimiero parapijoj pasidarė;Romos ..kątalifcų baznyca dMesni J R|
i rūbelis Parartiios komite- "ėP' M'azĮsta parapijiečiams . nanašans i vaidini|iubelis. Parapijos Komite jokių teisi„ Amerikos lie- J,. J,ni"

r . .. -. .... mą suruošti ir pašokti. Tuoiuvių istorija žino istisą eilę Ibū(i lietuvių tautos kultu- 
atsitikimų, kur žmones rei- „ • - •
kalavo teisvbės bet nieko J°S svletimas taip sveti- o teisybes, bet nieko mu buvo tramdoma&
nelaimėjo. Buvo net tokių 
įvykių, kur vyskupo prisiųs
ta policija lazdomis lietu
vius bažnyčioje mušė, kada 
jie reikalavo savo teisių.

kas negauna rodos su kuni- 
|gu Kučingiu, tai reikalauja,
;<ad aš nuvažiuočiau ugadas 
padaryti. Bet treinas iš Bo- 
|stono į Los Angeles daug 

[ vaštuoja, o aš nebagotas,
.odei reikėtų įsteigti fondą 
r parinkti aukų ant tautos 
abo.

—O koks čia bus tautos 
abas, jeigu tėvas nuvažiuo

ji į Los Angeles?
—Nu, reikia patrajyti, o 

ai ir bus.
—O dėl kp tenai eina 

[ginčas?
—Aš, Maiki, visko dava- ___

’lyvai dar nežinau, ale kiek Į dvasja - jjg toks pat žmogus, 
š tos paviestkos suprantu, kaį įr visi.
ai reikalas yra toks:

Lietuviai ten turi šv. Ka- 
rimiero parapiją, bažnyčią 
,r škulę vaikams. Dabar ku
nigas Kučingis pareikalavo,
<ad būtų pastatyta dar vie

ką škulė, ir tai tokioj vietoj,

—Ar tai tu rokuoji, kad

Nors Palangoje ir buvo 
leista scenoje, tikriau kluo
ne, suvaidinti “Amerika 
pirtyje,” bet po vaidinimo 
dar labiau padidėjo lietuvių

ii- rroncii, i>,™« nnva persekiojimas. Atsirado kas kSoiu krik! P*“- '-uvj, kad štai Pa-

ščioniškai pasikalbėti?
—Jeigu ir nuvažiuotum, 

tėvas jo nepamatytum

langoje sugūžėjo šimtai lie
tuvių į tą vaidinimą. O cari
stinės Rusijos valdžios aky-

-Ar tai nematamasja? .^s žmonių sambą- 
taip kaip Dvasia šventoji? . keldavo Įvairių

—Ne tėve iis nėra iokia ?tanmų ir Prasldedavo viso- ™ ^lįieJardymai. Taip lygiai ir 
dabar panašiai dedasi oku-

-Tai kodėl tu vokuoji, puot°je Lietuvo> 
kad aš jo nepamatyčiau? Ir lyg tyčia,

—Todėl, kad jis tavęs ne- praslinkus 

toks
priimtų.

—Ar tai jis
bernas?

pana-

pasi-

kuriam lai- 
po tų vaidi

nimų, visoje Lietuvoje, taip 
pat Palangoje, net Mintau
joje pasirodė slapti atsišau
kimai “Draugai darbinin-----------, . .. Taip, tėve, labai r~~. ....

xur lietuvių nėra. Vadinas, pūtęs. Jis nei parapijos ko-; . \r,, Broliai darbi-
lietuviai turi pastatyti sku- :miteto neįsileidžia. ;nmkai, Lietuvos socialde-
ię svetimiems. Sakoma, kad _Maik. tu turi misteiką. mokratų partijos išleisti.

Juk jis pareikalavo, kad pa- Apie tai 1902-1903 metais 
rapija pastatytų naują šku- , aPt^1 ėjusiame ‘Darbinin- 
lę. Dėl to ir kilo ermyderis., J buvo rašyta.

no reikalauja kardinolas, 
k’arapijonai susibuntavojo; 
sako, mes ne milionieriai, 
kad galėtume statyti škules 
airišių ir meksikonų vei- 
kams. Išrinko komitetą ir 
kavai protestuoti. Nusiuntė 
protestą vietiniam kardino-

Taigi matai, kad komitetą 
jis jau yra priėmęs.

“Šviesos,” 0 Ūkininko,” 
“Varpo” bendradarbis. Tei
sme jo kaltė nebuvo tikrai 
įrodyta. Prieš jį, kaip ir į 
prieš kitus, davė nepalan
kius parodymus rusų žan
darmerijos papirkti liudi
ninkai. Vienok teismo nuta
rimu dr. L. Vaineikis buvo 
5 metams ištremtas i Jaku-

MELAS—JU DUONA 
KASDIENINĖ

“Grįžimo į tėvynę komi
tetas” leidžia laikraštuką 

I “Tėvynės Balsą,” kuris ski
riamas užsienyje gyvenan
tiems lietuviams ir Lietuvo
je neplatinamas. Melo ten 
tiek ir tiek. Štai vienas pa
vyzdys, paimtas iš birželio

. J ’ ’ , mėn. nr. 53.
1902 m. Darbininkų Bal- *Rašoma apie Jono ir An- 

so Nr. 5 buvo įdėtas jo ido- taninos Petrauskų, gyve
ntus laiškas. Ūia mes jį tai-i nančių Kulautavos apylin- 
piname. Tas laiškas tuo jdo- kėje, vedybinio gyvenimo 
mus, jog jis primena, kad metų sukaktį. Rašo:
•ir dabartiniai Lietuvos oku
pantai seka caristinės Rusi
jos pėdomis, tik vaitoja 
žiauresnes priemones, žo
džiu, forma ta pati, tik tu
rinys kiek skirtingas. Štai 
ką tada rašė dr. L. Vainei
kis:

“Gausi ir gera Petrauskų 
šeima: gimė dvylika vaikų, 
išaugo devynetas. Užteko

tai ūkininkai prisivarvinda- 
vo šito tada nežinomo skys
timo, kurį vartojo medici
nos reikalams. Bet tik 1859 
m. rugpiūčio 27 d. Drake 
pirmą kaitą prekybos reika
lams paleido į darbą šulinį, 
kurio gylis buvo 70 pėdų ir 
kuris per dieną davė 10 sta
tinių aliejaus.

Šiandien aliejus siurbia
mas visuose žemės kampuo
se ir randami vis nauji jo 
šaltiniai. Jo didžiausieji 
šaltiniai (68% ) kol kas ži
nomi Viduriniuose Rytuose. 
Šiandien aliejaus šuliniai 
dažnai turi po kelius tūk
stančius pėdų gylio ir per 
dieną duoda 19 milionų sta
tinių aliejaus (po 42 galio
nu kiekviena).

Aliejus šiandien vartoja
mas ne tik motorams sukti, 
bet iš jo gaunama visokių 
medžiagų, kurios naudoja
mos kaip žaliavos įvairiau
siems gaminiams gaminti.

Per metus šiandien alie
jaus iš žemės išsiurbiama

1,135,690,000 statinių, iš jų 
vienoj Venecueloj 1,014,- 
457,000 statiniu.

Europoje tais metais gau
ta 897,178,000 statinių, iš 
jų Rumunijoj 717,600,000 
statinių.
Azijoj gauta 1,464,759,000 

statinių, iš jų Kuvvait 416,- 
045,000 statinių, Saudi Ara
bijoj 362,121,000, Irane— 
263,134,000, Irake — 163,- 
498,000 statinių.

Afrikoj 19,089,000 stati
nių, Naujojoj Gvinėjoj, N. 
Zelandijoj 2,285,000 stali
nių.

Viso labo 1957 • metais 
aliejaus iš žemės išsiurbta 
6,440,350,000 statinių. Kas
met jo vis daugiau reikalau
jama ir vis daugiau gauna
ma.

Pirmojo šulinio šimto me
tų sukaktis Titusville buvo 
iškilmingai paminėta, iškilmėse dalyvavo Amerikos 
pašto viršininkas Summer- 
įield, kuris šimtmečio proga 
išleido naują pašto ženklą.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMASrūpesčių vargo mažamečio , - ie ? bilionus statinių. Pir 

(turėjo būt. mažažemio RHA. vietoje Jungtinės
M.) valstiečio seimai. Tik į AmJerikos Valstybės, kur. . ... — ..
tai y bmes santvarkos metu 1957 m aliejaus iš 574,905 (prenumeratorių, kurie kei 
jaunesnieji vaikai baigė ---------- —

Keleivio” administraci- 
praio mielųjų Keleivio

I ] 1 * 4- • • 1 1 t~> x • šulinių išsiurbta 2,616,778,-Įčia adresus, pranešant nau-

• vi. -t- 1; mokslą. Bet ir vy- ()00 statinių (visoj Šiaurinėj !ją adresą nepamiršti parašy-
ynieji dirta, gerai gyvena. Amcrikoj įeveik 3 biBoMi « ir

“Mielas drauge 
“Kokiu būdu pildosi 

joj caro nusprendimai, dabar Pik vieną Stasį karo audros , 
gerai sužinojau ant savęs. Nuo nubloškė už jūrų marių. Su , 
savęs šiandien galiu va ką pri- gydytojo diplomu išvažiavo, 
dėt. Kaip atmeni, man nuspręs- © duoną pelnosi sunkų fizi- 
ta 5 metus būti Rytinėj Siberi- nj darbą dirbdamas.” (Ma
joj, prirokavus j koronę laiką, j no pabraukta. R. M.)z 
kurį turėjau kalinyj prieš nu- O jg tikrųjų tas gydytojas 
sprendimą, ką caras išdavė Stasys Petrauskas turi Ne\®l 
1902 m. vasario 27 d. Bet kaip Yorko ir New Jersey valsti J 
matai, aš kalėjime tebekirmyju ;ų leidimus verstis gydytoj- 
ir lig gegužės 30 d., tai yra su- praktika. Ja jis ir verčii 
virš tris mėnesius. Kas žin, kaip jau eilę metų Eiizabeth, 
parokuos tą laiką? šią valandą mieste. Jis turi gražų m

—Ne, re, tėve, netaip bu- •uz spaudos platini-
vo. Tos mokyklos reikalavi- ^uvo suimta kelios de-

l------- -------------- mas buvo pastatytas per pa-i ^HJtys asmenų. Daugiausia
lui ir aukštoms dvasiškoms ira.pijos kleboną, ir klebonai Palangoje, Mintaujoje ir ki- 

[asaboms Ryme ir čikagoj. • spaudžia komitetą. Pats ,U1" gyvenusių. Teismas tą 
[Protestuoja ne tiktai dėl tos:kardinolas nenori su komi-; nagimėjo keletą dienų 
|n e r e i kalingos lietuviams tetų kalbėtis. Už jį kalba jo n ^aigė ją 1902 m. vasario 
=kūlės, ale ir dėl to, kad kar- ištikimas tarnas, parapijos d. Buvo nubausta 23 as- 

[dinolas lietuvių Dievo na- klebonas kun. Kučingis. Jis nienys. Kas gavo vienus ar
i mus pavertė agulna bažny- neduoda nei parapijos salės į * metus kalėti, o^Įras iš-
čia visiems: meksikonams, parapijiečių susirikimams.
italijonams ir kitokiems. O Diktatūra aiški. Bet tai ir 
kai lietuviai užprotestavo, suprantama. Katalikų baž- 
tai jis pasakė: Šarap! Baž- nyčia visada tvarkėsi dikta-i 
nyčia, sako, negali būti lie- toriškai.

Rusijos valdžios policijos! matyt visuose valdžios urvuose irią, automobilį ir t. t, lei 
agentų buvo sudaryta byla

tremtas iš Lietuvos Sibiran,

—Nu, jeigu taip, tai kibą 
reikės duoti pakajų, ar ką 

Jjau -..

ar didis sumišimas ar tiesiog džįa vaikus į universitetą, 
apsileidimas ... Tai šitokiame “skurde’’

“Kaip gerai žinai, mane ba- gyvena ir šitokiu “fiziniu* 
landžio 27 d. išvežė iš Mintau- darbu verčiasi to laikraštu- 
joa etapu. Pagyvenau potam 24 ko minimas nelaimingas tu- 
val. Rygoje ir 48 vai. Smolen- ris gydytojo diplomą Stasys 
ske, iškur atvykau i Maskvą Petrauskas.
gegužės 2 d., bet čia nuklimpau. Tik nesuprantama, kam ‘ 
Mat čia panorėjo su manim kar- reikėjo tokį melą rašyti apie 
tu-etapu važiuoti pačiukė, o tai žmogų, esantį šiame krašte, 
pasirodo toks didis nusidėjimas. .Juk to laikraštuko LietUVO- 
kad be Petrapilinės valdžios vie- je neskaitys, o jį perskaitę 
tiniai valdininkai nieko negali Amerikoje tuoj pamatys^ 
daryti, tai yra negali leisti pa- kad meluojama.
čiai kartu su vyru net j Sibirą Matyt, redakcijoj sėdi ne- 
traokj-tis, norą ’zokonuuse’ yi-a kaip išprūsyti Žmonės.R. M.

TIRIA GYVULIŲ SKONI

Skotas dr. I)avid M'oodgush Gomeli universitete. Ithi- 
ca. N. Y-, tiria paukščiu ir gyvulių apetitą, šiandien, 

jis sako, mokslas dar labai mažai težino, ką kuris gy
vulys ar paukštis labiausiai mėgsta ėsti. Jis sveria 
viščiuką, norėdamas sužinoti, kaip j jo svorį ' aikįa 
tas ar kitas maistas.
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M. GORKIS

Daina apie audros paukštį
Viršum jūros žilo ploto vėjas debesis jau renka. Tar 

pu debesų ir jūros šauniai sklando Audros paukštis, pa 
našus j juodą žaibą.

Tai sparnu paliesdamas bangą, tai strėla padangėn 
šaudamas, šaukia jis, ir—girdi džiaugsmą debesys šauk
sme galingam.

Ir šauksme tam—audros geismas! Pykčio galia, ais
tros liepsna, didžios pergalės tikrumą girdi debesys šauk
sme tau,

Audrą jausdamos, žuvėdros klykia, blaškos, viršum 
jūros, įmanytų—jos Į dugną savo baimę nugramzdytų.

Ir gagaros skundžias, baras,—neįmanoma gagaroms 
tuo kovos džiaugsmu gyventi: audra baimę joms įvaro.

Kvailas ir riebus pingvinas bailiai slapstosi pakran 
tėj. . . Išdidus tik Audros paukštis taip laisvai ir drąsiai 
sklando ties žila putota jūra!

Niauresni kaskart žemiau vis leidžiasi debesys ties 
jūra, bangos šokdamos dainuoja ir perkūniją sutinka.

Griaudžia griausmas. Jūra pyksta. Ir inirtusios, puto
tos bangos barasi su vėju. Štai bangų sugriebęs būrį Į ga
lingą savo glėbį, nirtulingai užsimojęs, vėjas sviedžia į 
pakrantę, smaragdini jų kalnyną baltom putom ištaš- 
kydams.

Audros paukštis sklando klykdams, panašus į juodą 
žaibą, debesis kaip strėla vei dams, jūros putą sparnu 
braukdams.

Tartum demonas praūžia,—audros demonas didin
gas,—ir kvatojasi, ir rauda . .. Jis iš debesų kvatojas ir 
iš džiaugsmo jisai rauda!

Demonas jautrus.—jis girdi, kad perkūnija pavargo, 
jisai tikras,—debesynai saulės neįstengs pagrobti!

Staugia vėjas ... Griausmas griaudžia .. .
Mėlyna ugnim liepsnoja debesynai ties bedugnėm. 

Jūra gaudo žaibo strėles ir tamsioj gelmėj gesina. At
spindžiai žaibų per jūrą raitosi ugnies gyvatėm.

Audra! Greit Sugriaudės audra!
Tai drąsusis Audros paukštis tarp žaibų didingai 

sklando virtum kaukiančios bedugnės, mūsų pergalę jis 
šaukia:

—Lai smarkesnė kvia audra!

v ls, c v duMui.

N APJOS MADOS ITALIJOJ

tokias rau jo sezono madas rodo italų madų meisterių 
centras Florencijos mieste.

Oi, tos davatkos!
Tikrai pasigailėjimo vei-i Marijona atsineša pietus, 

tos visokios rūšies davatkos J Bet ir ji rašo, kad pirmon 
nesvarbu kokios spalvos, jos galvon namuose neverda
būtų—visi tie, kurie bijo sa 
vo protu galvoti, kurie kaip 
papūgos kartoja svetimas

dėl to, kad neturi laiko, nes 
dirba.

Tik Laisvės rašytojas ne-
isikaltas, jiems nesupranta-į nori žinoti, kad dabar Lie-
mas mintis

šį kartą man davatkos
prisiminė perskaičius Lais
vės Nr. 70 ‘‘Krislus,” ku
riuos rašo patys redakcijos

tuvoje namuose maistą ga
minti yra didelis galvosūkis 
ir tikrai sunkus darbas.

Juk ten nėra nei gazo nei 
elektros. Malkų ar anglių

galviniai. Ten džiaugiamasi igunku gauti ir labai bran
gios. Kur tu ten gausi mėsos 
kepsnį ar kitų produktų, ku
riuos parsinešusi galėtumi 
greitai paruošti ir ant stalo 
dėti?! Apie tokius dalykus

Tafilė nuo Kražantės
J. VLKS

Neseniai pasirodė tokio vardo Petronėlės Oiintaitė: 
parašyta eiliuota apysaka, kurią iliustravo dai B Vilku 
taitytė-Gedvilienė. Joje aprašytas likimas moters, pasi 
nešusios į smaguriavimą. Tafilė auga Žemaitijoj darbš 
čioje aplinkoje. Motina našlė pasirūpino ir s. vo dukr. le. 
Tafilės. mokslu. Pasimokius. Tafilė panūdo didesnio mok 

čia ir miesto gyvenimas vilioja. Aukštąjį, moksli 
įtpleido. Pradėjo slaidžioti. linksmybių ieškoti. Susira 
do pašteįkfeklią tarnybą. Ta nesitenkino—‘maža pinigą 
Sumetė ištekėti, nors už bet ko, kas pinigo turi, kas žmo 
ną gąlį išlaikyti. Tafilei ne šeimos židinys rūpėjo, be' 
linksmas gyvenimas. Prasikišo mergužėlė—prarado vyra 
ir numarino savo vienintelį sūneli.

Tokių Tafilių-Filkų būta Lietuvoj. O kas be jų? Ka: 
ir be vyrų tokių ieškančių pasmaguriauti?

Petronėlė Orintaitė i tai pažvelgė atvertomis akimis 
ir nepamiršo Lietuvos moters praeities. Štai kaip vaiz 
džiai ją nusako:

Nuo Lėvenos lig Vištyčio 
Meldžias moterys bažnyčioj, • •
Garbsto rūpesčių rąžančių,
Vargo glėbi tyliai kenčia .. .

Vos pražydai — bernužėliai 
Suks aplinkui kaip pašėlę!
0 ryloj vainikai vysta,
Ir, — sudiev jaunyste... „ ’

Bąla drobės pasukinės,
Sūrūs barščiai — vyras bara.
Ar sulauksi dieną gerą? . .. .

Bet štai praeitis ne vien tik moters, bet ir Visos Lie-

I

Karo erčiose — vilkai, ne žmonės!
Karo erčisoe — vilkai, ne žmonės!
. Mūsų U ūso prakaitu garuoja dirvos,
Sirpsta miestai, bokštai dangų remia,
Auksu kaišosi ponių kepurės širmos,
Mes — basnirčios mindom grumsto žemę ...

Sielvartų pamilom lygumas tėvynės,
Lino ašaka — dalis dukros artojo ...
Dainomis nupynėm graudulingą .pynę,
Dainomis išeinam į rytojų!

Deja, Tafilė tik kaime jaunutė būdama daina ėjo į 
ytoių. Atsidūrusi gi mieste—suklupo. Ta, kurios motinė

lė graibstė rūpesčių rąžančių ir tyliai kentė vargo glėbį, 
Tafilė nesugebėjo atsispirti prieš miesto visokeriopas 
pagundas. Rąžančius jos neužgrūdino, nors jos tęvynė 
kieto kevalo ir gruodas grūdino artojo dukras.

Nors
Vien žemaitis nuo Šatrijos 

Liko kietas, įgruodijęs,
bet žemaitukė Tafilė mieste suglebo įr virto Filka.
Mat mieste:

Ten pyragai su razinkom,
\Tsos dienos — katarinkom:
Tai čia šokiai, tai čia kinas,
Su kaklaraiščiu vaikinas—
Pavydėsi!!

tuvos
i y

Sesės basos braido dirvoje ražieną,
Ir delnai rievėtom karpėm nuplūšoja, 
—Kieto kevalo žemele tu. tėvyne 
Gruodas grūdinąs mus, dukteris artojų .. .

Bridom baudžiavą vergystės gilių gėdą, 
Krimtom plutą dirsėtą ir juodą . ..
Atsilošę ponai rūmuos sėdi,
.Viekas sodžiui rankos nepaduoda . ..

Tėvas caro garbei kraują liejo,
Broli laidojom palei Švenčionis—

.

Deja, Pilkos likimo jokia moteris nepavydės. Nors 
ai Xal Kuli p.'Sakys.

Sako, jei dailus veidukas,
Piniguočiai godžiai sukas: 
šokoladai, apelsinai,
Pasi vėsinu vadina— r- 
Vis apmoka!1

Nors. ir pinig^diBiaU
ūs. ir jie, be to, Pilkas ūmaiaplęįdži arJorfis‘telieka:

Dienas naktis —<- ’ *
Ten ties kapų kaubreliais 
Ėlupšnoja Filka ...
Drėgną žemę žarsto . . .
Prasiradimo pasakoj 
Akmuo ant kelio— •
Gyva gyvenimą
Nulaidojo į karstą . . * i - ’’

Petronėlės Orintaitės “Tafilė-nuo Kražantės” skaity- 
ina ne karta, o daug kartų. Kaskart rasit<viš:ko nors 

y įaujo, nepastebėto. •' > : *’

P. S. Knygos kaina $2.80, Ji gaunama ir Keleivio ad
ministracijoj. ’ ' ' , ■'

jll-KOS METŲ AMŽIAUS tų, ji tapo jau kūdikio moti- 
MOTINA . > ;na. Tuomet vyras ją pame-

Laikraščiai -praneša, kad 
Solumbijos miestely. Mis- 
souri valstijoj, 13-kos metų 
amžiaus Donna Turner tei
smo sprendimu gavo atsi
skyrimą nuo savo vyro. Sky
rybų byloje paaiškėjo, kad 
ji buvo ištekėjusi už Tume- 
rio prieš trejetą metų, būda
ma vos 10-ties metų am
žiaus, bet pameluodama, 
kad buvusi 15-kos metų.

Sekančiais metais po ves
tuvių, kai jai sukako 11 me-

todėl ji pareikalavo sky
rybų ir dabar gaus iš val
džios pašalpą.

Texas’e ir kitose pietų 
valstijose vaikų amžiaus ve
dybų skaičius vis didėja. 
Tas kelia susirūpinimo.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra tok*:

J. Vendrinaa,
1, Raawell Croocent 

Orbiaton, Bellahill

kažkokios Marijonos iš Tau
ragės laišku, kuriame rašo
ma:

“Vaikai parneša iš valgy
klos pietus, nes namie virti 
nėra kada, kai abu dirbame.
Be to, valgykloje išeina pi
giau” (Laisvės pabraukta.
On.)

O toliau tas bolševikų ra
šytojas pradeda verkšlenti 
dėl Amerikos moterų nelai
mės, kad joms reikia na
muose virti. Girdi, jos ver
da dar mažos mergaitės bū
damos, verda ištekėjusios, 
verda iš darbo parbėgusios, 
verda išvykusios neva tai 
atostogų, verda net pensi
ninkėmis tapusios, žodžiu, 
įmerikietės yra virtuvės 
vergės ir tik dėl to, kad val
gykloje valgyti yra bran
giau, o Lietuvoje “aušta 
verstinės virėjystės pasali- 
’imo diena,” nes ten pigiau 
maitintis viešose valgyklose.

Jei tas rašytojas gyventų 
savo protu, tai jis sugebėtų 
ir tą laišką teisingai supra
sti, bet jis gyvena iš Mas
kvos siunčiamos “generali
nės linijos” protu, todėl kas 
š ten ateina, tas turi būti 
;era, pažangu, darbo žmo
gui naudinga.

O kaip tas reikalas yra iš 
ikrųjų? Ar jau tikrai n es 
okios virtuvės vergės? Ar 
ikrai tos Lietuvos moterys 
okios laimingos, kuncs tu-'miškais 
•i iš bendro katilo maitin
tis?

Tik neišmanėlis ar apja- 
kęs gali tvirtinti, kad Ame
rikos moteris yra virtuvės 
vergė. Kas akis turi, tas ma
to, kad niekur pasauly nėra 
sugalvota tiek visokių pa-

ten negalvojama. Ten galvą

suka, kad iš viso reikiamu
laiku ką nors gautumi. Rei
kia pabėgioti, kol ką gausi. 
Ir brangiai sumokėti, nes 
dažnai tenka pirkti juodo
joj rinkoj, kadangi valdinė
se krautuvėse negausi to, 
kas tau reikalinga.

Šitokiose sąlygose ten 
maistą namuose gaminti 
yra tikrai vergiškas darbas. 
Ir vis dėlto gaminama, nes 
sumani šeimininkė sugeba, 
taip sakant, ir iš nieko gar
džių patiekalų padaryti. 
Viešosios valgyklos ir ten 
tėra bėdos reikalas ir jomis 
tik Laisvės rašytojas tesi
džiaugia, nes jis nėra jų ma
tęs ir jų gaminto valgio ra
gavęs.

Onutė

žioplys- paukščio pieno laukia.
MOOOOOOOOOOOOOOOOOGC9COOC

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

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

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

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

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

.JBNGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis orą

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
’ttarimų, angliškus pasikalbėjimus
Kaina .................................................7fc
MAELBOROUGH’S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT, M. Inkienė. ge-
- - — —J o 1 Lil*»■«-aaa lzolluic VY1A.VatlUVCII’ IITVUVių ntaivvo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina .......................$ $1.25

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės drangai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 485 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
g»in« .................... $1-50.

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

<nomenSs santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ............................... 25c
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

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

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

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

ŽEME DEGA. J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 45S psl. Kieti viriai. Kaina $4.50

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. gsrsipgiAg 
sų rašytojos pirmojo • karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai. 
Kaina ............................... 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

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

lengvinimų šei mimnkėms 
kaip Amerikoje. Ir kasdien 
sugalvojama vis naujų. Pa
rodose jau rodomos stačiai 
pasakiškos virtuvės, kurios 
netrukus bus ir gyvenime; 
Bet ir šiandien turime,vazą, 
elektrą, visokių £rieta»i}, 
galime kiek ir kokių norime 
nusipirkti visiškai paruoštų 
maisto gaminių, kuriuos be
keikia pašildyti, savo sko
niui pritaikyti ir ant stalo 
dėti.

Laisvės rašytojas nežino, 
kad šiandien daugelis na
muose verda ne dėl to, kad 
valgyklose brangiau, bet dėl 
to, kad namie gamintas, val
gis skanesnis. Kur Laisvės 
rašytojas gaus New' Yujifce 
ar kur kitur paprastose;!  ̂
gyklose taip skaniąi pava)- 
gyti, kaip n amuose

Esu skaičiusi pačiųkbfntl- 
nistų spaudoje daug nusis
kundimų dėl netvarkos jų 
viešosiose valgyklose, * dėl 
nešvaros, neskariiiį -valgių 
ir 1.1. (Jų ponybė ten nevąb 
go, jie turi geresnių vietų). 
Ir brangu..

Teisybė, Lietuvoje bau
giau yra įmonių valgyklų. 
Didesnės įmonės turi net sa
vo ūkius, iš kurių gauna rei
kalingų produktų ir jei įmo
nės administracija supran
ta, kad tik sotus darbinin
kas tegali našiai dirbti, tai ji 
pasirūpina bent pietus dar
bininkams pigiau duoti ne
gu kitur.

Gal iš tokios valgyklos ir

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

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dali*
280 psl. Kaina....................  $3.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny-
gų, kieti viršai, 631 puslapis. Kai- ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro. 
na ........................................... $6.00 manas U žemaičių Kalvarijos pra-

-JAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi. 
chelsonienės parašyta: 250 įvairių

-eceptų, 132 pusi. Kaina ....$1.2$
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunūra 

M Valadkos parašyta knyga, 25® 
nusi. Kaina ...... • — -••••- $2.5$
A KISS IN THE DARK; J. Jazmi. 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
’50 pusi. Kaina kietais viršeliais 
minkštais viršeliais ...................$1.0f

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių, formų Mėtojimosi pagrin-

S čak Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveiksiu, gerame

popieriuje. "Kaina .. —>-įiį.
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ka 

turios namų ūkio sgronomės: E 
Drųsu tienė, 0. Radaitienė, R 
Statkienė ir A. Slifienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina....................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ža 
OYNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynus, kieti viršai. Kaina .. $4.00

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

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJA, arba komunistų diktato, 

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševin 
mo istorija ir valdymo vraktika. L* 
bai daug medžiagos. 96 paslėptai 
kaina ............................................... 50c.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- 

gos trilogiška istorijos kronika
173 pusi., didelis formatas, gm 
-rnpiera. Kaina ...........................$140
APIE LAIKA IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tuma, Savickį, Giras ir kt 
’49 pusi. Kaina...........................$2JM
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abalkki 

parašytas istorinis romanas Iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .......................$S£0
BENAS KAREIVIS MATUTUTI8, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 
omu apie nepaprastų žemaitį, kuri* 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
tepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. ŽS7 psL Ksiiea .......... I®.
NEPRIKLAUSOMOS* LIETUVOS 

PINIGAI, parašė Jonas K. Karys, 
vienintelė tokio masto knyga tuo 
klausimu, daug paveikslų, 255 psl., 
karna .•••••••.,....,.«•.. $5,00,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

Ssb Bostoa X7.

ilties. Kietais viršeliais, 467
plai, kaina ........V........ .. S4.no
visuotinas tvanas, at galėto
"'tok* tvanu* būti ir kų apfe tai

■ V -i ‘ • 2^
’’LTKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA

NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl.. kaina .. $1.90

KIRU8IOS SIELDS. M. Gogolų 
svnrbinustas veikalas, išvertė M

Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOG 

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tiv- 
klausimu knygutė. Kaina ...........25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardn- 
10e

TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 
juokingas romanas, 240 psl. Kie

tais viršeliais. Kaina ............... $3.

TAVO KELIAS | SOCIALIZMĄ.
Parašė Leonas Blumas. Trumpa* 

toeializmo aiškinimas. Kaina 25c,
KODĖL

Pilna
Aš NETIKIU J 
argumentų, kurie

DIEVĄ, 
visiems 
,....20c

TUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukaso razbaininkas buvo pasida

vus Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 

vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-
K Kaina ........................................25c
AR ROMO8 POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
M. Valadka. Svarbu 

perskaityti. Kaina $1.2$
JETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RES, 32 psl., kaina ............... 25c.

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

KLAUSUČIŲ ULYTET.Ų, pa- 
Lfodaa Dovydėnas, įdomi 
17$ psl. Kaina .... $2.20.
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PASKUTINIS AUGINIMAS

Senato ir atstovų rūmų derinimo komisija tariasi, 
kaip išlyginti skirtumus tarp senato ir atstovų rūmų 
priimtojo įstatymo. Pagaliau skirtumai buvo išlygin
ti ir dabar įstatymą dar turi patvirtinti abu kongreso 
rūmai, {statymas išėjo griežtas ir prieš jį girdisi daug 
visokių protestų.

Daug žmonių yra didelių 
lengvatikių, jie pasiduoda 
greitai apgaunami. Gal to
dėl ir tų visokių sukčių yra 
devynios galybės.

Štai šiomis dienomis Svei
katos, švietimo ir gero
vės s e k r e t orius Arthur 
Flemming spaudos atsto
vams papasakojo, koks ne
girdėtas sukčiavimas vyk
domas išnaudojant žmonių, 
ypač moterų, pastangas su
liesėti.

Mūsų krašte žmonės per
daug valgo, todėl niekur 
nėia tiek nutukusių, dau
giau negu reikia sveriančių 
kaip čia. Teisybė, dr. Mar
geris, grįžęs apie mėnesį 
laiko pasivažinėjęs po Lie
tuvą, tvirtina, kad ir ten 
žmonės valgą taip kaip
Amoi'ilfrkio iv tartvlrčlAjs mn_■X *.*■■■*-* **» VJV >11 v— •
terys esančios dvigubai sto
resnės už amerikietes, bet 
manęs tas jo tvirtinimas ne
įtikina ir aš tebesu linkęs 
manyti, kad daktaras per 
kreivus akinius į Lietuvos 
žmones žiūrėjo. Jei ten mo-1

terys būtų dvigubai stores
nės kaip Amerikoje, tai ir 
tenykštėje spaudoje būtų 
daug rašoma kaip suliesėti, 
bet iki šiol ten tas reikalas 
neliečiamas. Vadinasi, ta 
bėda ten nesergama ir kur 
sirgsi, jei vis dėlto žmoniš
kai norint pavalgyti reikia 
“kombinuoti,” o paprastu 
maistu maitindamasi nenu
tuksi.

Amerikoje, kaip minėjau, 
ta bėda daugybę kankina, 
todėl nenuostabu, kad ir 
sukčiai į ją įsisuko. Flem
ming laikraštininkams pa
pasakojo, kad labai plačiai 
skelbiama šimtai visokių 
žirnelių (pilis), tablečių, net 
cigarečių ir kramtomosios 
gumos, kurios tikrai pade
dančios suliesėti, svorį su
mažinti. O iš tikruiu. ios nė- 
ra nieko vertos, kitos net 
sveikatai žalingos.

Sekretoriaus ž o d žiais, 
norinčiųjų suliesėti apgau
dinėjimas yra pati pelnin
giausia apgavystė medicinos 
srityje, nes tų visokių sulie-

sinančių tablečių per metus 
suvartojama ne mažiau kaip 
už 100 milipnų dolerių.

Sekretorius p a s i r y žęs 
griežtai su tuo kovoti. Padi
dintas Maisto ir vaistų kon
trolės komisijos inspektorių 
skaičius iki 500, federalinė 
prekybos komisija griežčiau 
seks skelbimus, pašto ad
ministracija žiūrės, kad šar
latanai negalėtų paštu nau
dotis ir L t. Bet, aišku, kad 
ir mes patys turėtume būti 
atsargesni ir nepasiduoti 
taip lengvai gražiais skelbi
mais ar reklama suvedžio
jami.

Neapgautas

MIRĖ R. LEMKIN
New Yorke rugpiūčio 28 

d. mirė dr. Raphael Lem- 
kin, kilęs iš rytų Lenkijos, 
dėstęs Newarko universitete 
teisių fakultete.

Velionio sumanymu ir di
delėmis pastangomis Jung
tinės Tautos 1946 m. priėmė 
tarptautinės sutarties (kon
vencijos) projektą, kuri tau
tų naikinimą (genocidą ( 
laiko tarptautiniu nusikalti
mu. Iki šiol tą sutartį ratifi
kavo (patvirtino) 56 vals
tybės.

Genocido konvencijos rei
kalu dr. Lemkin artimai 
bendradarbiavo su Ameri
kos Lietuvių Taryba.

U VESTUVIŲ | KALfJIMĄ

Taip atsitiko John Draper’iui iš Chieagos, koris va
žiuodamas iš vestuvių pokylio dėl kažko turėjo ginčą 
su samdyto automobilio vairuotoju ir atsidūrė kalėju 
me. Kitą dieną jo jaunoji žmona jį išlaisvino už užsta
tą ir tas parodė, kad iš vedybų yra apčiuopiama nauda.

VIETINIS ŽINIOS
Kardinolas Cushing 
nupirko teatrą

Bostono kardinolas Cush
ing nupirko Loew’s State 
teatrą, kuris turi 3,583 vie- 
ir kuris pastatyti 1922 m. 
kainavo 2 milionų doleriu, 
bet kiek kardinolas už tea
trą mokėjo, to neskelbiama. 
Kardinolo raštinė paaiški
no, kad naujai nupirktame 
teatre bus rodomos religinio 
turimo filmos. Pirmas fil
mas rodomas kardinolo tea
tre bus “15 ražančiaus pas
lapčių.”

Dideli ginčai dėl algų

SKAITYTOJŲ BALSAI

Nikita, Riestainis, mirtis . . .
Kodėl Keleivis taip susirūpi

no Chruščiovo atvykimu? Juk 
pamenate, kad velionis Roose- 
veltas sutarė su Stalinu, suėdė 
Vokietiją ir nugraužė kaulus.
Kodėl šis prezidentas negales 
susitarti su Chruščiovu? Chru
ščiovas grąžins jums laisvą Lie
tuvą ir Vincas Riestainis bus 
jos prezidentu.

Ar Keleivis tiki numirusių .. .. ..
prisikėlimu? Jei taip, tai tikė- bjos P°btlkų tarpe 
kit ir laisva Lietuva.

Jūsų Ku Ku
Miami, Fla.

majorą, tarybos narius ir 
mokyklų komitetą.

Bostone pirminių rinkimų 
balsuotojų sąrašuose yra įt
raukta 320,904 asmenys, jie 
teturės teisę tuose rinkimuo
se balsuoti.

Po rugsėjo 23 d. bus ga
lima sąrašus papildyti ir, 
kas turi teisę balsuoti, galės 
įsirašyti į balsuotojų sąrašą.

Statys 30 milionų

BARGENAS BARGENAS BARGENAS

Ekonomiški Standartiniai Paketai
No. A D 701 (vyrams) -----  $27.50

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

* 3 jardai pamušalo; 2 špūlės SIŪLŲ; Pora juodų ČEVERIKŲ.
No. A D 702 (moterims) -----  $22.50

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

gtlto—a
*! 2% jardai languoto PERKELIO bliuskom žalias raudonas mėlynas

Gal ir gerai

Kad Chruščiovas atvyksta į 
Ameriką, tai gal ir gerai. Jį čia 
galės iš arčiau stebėti nusikal. 
tėlių tirinėtojai.

Bryling
Baltimore, Md.

Lai gyvuoja žmogžudžiai

Mūsų valstijos atstovai 
pasirašė sutartį su Mass. 
State Office Building bend
rove, kuri apsiėmė pastaty
ti 16 aukštų valstijos admi-
nicti-aci-i/ic i-timiis Riimiiisisktv* * v*aiiuo* av«»**«w»a

bus statomi tarp Ashburton- 
Bowdoin-Somerset ir Camb
ridge gatvių, jie kaštuos 30 
milionų dolerių, kurią suma 
valstija išmokės bendrovei 
per 23 metus po 2 su puse 
milionų dolerių kasmet Jie 

1962 m.

Nikita Chruščiovas netrukus 
vaikščios Jungtinių Amerikos

*’ 1 Kašmiro vilnos SKARA, su Paisley gėlėmis kreroava juoda vyn|a8 (Į Spaudoje
♦ i pora VILNONIŲ kojinių “ - -.y i , i / rakama. R^kdĮųt-

/No. AD 703 (vyrama ir imtrrias)'

tekėjusios, teisę į pensiją 
praranda, tačiau vienų metų 
bėgyje nuo vedybų turi tei
sę į vienkartinį, padidintą 
pensijos išmokėjimą. Susi
domėję tuo reikalu daugiau 
žinių gali gauti atsikreipę į 
Teisininkų Sąjungos Bosto
no skyriaus sekretorių B. 
Mikonį, 8 Mt. Cushing Ter., 
Dorchester, Mass., tel. CO 
5-8841.

KAPOJA GALVAS

Azijoj, Arabijos pusia- 
ealyj yra nedidelė, tik 75ooo 
ketvirtainių mylių ploto su 
puspenkto miliono gyvento
jų Yemen valstybė, kurią 
valdo neribotas karalius- 
-imamas Abdulla. Ten nie
kas—nei vyrai, nei moterys 
neturi balsavimo teisės, vis
ką sprendžia vienas ima
mas.

Tas barzdotas 64 metų 
karalius kelis mėnesius gy
dėsi Italijoj, kur jis buvo 
atsivežęs visą savo haremą 
—žmonas ir suguloves. Grį
žtant namo jį ištiko nelaimė 
—pabėgo jo g r a ž iausia 
žmona. Žinoma, tai sugadi
ni jo nuotaiką.

Grįžęs namo imamas pra
dėjo dar griežčiau “tvarky
ti” savo valstybę. Jis labai 
nepatenkintas savo sosto 
įpėdinio, kuris valdė jam 
esant Italijoj, reformomis, 
kurios kiek švelnino buvu
sią tvarką. Jis liepė nukir
sti galvas keliems krikščio
nims agitatoriams, o ki
tiems, kurie stengėsi rafor- 
mų padaryti, liepė nupiauti 
kam rankas, kam kojas ir tt.

Karalius grasina: 
siekiu Alacho barzda,
nukirsiu galvą kiekvienam 
baltajam ar juodajam, kai 
tik mane pasieks prieš jį 
skundas.”

Ii Londono į Lo* Angeles 
per 40 minučių

“Pri-
kad

Verkdamas kaktos neisUisysi,

J ieškojimai
ieškomu Evelyna Pikčilingytė, gimu
si Amerikoje prieš pirmą pasaulinį 
karą. Jos tėvas Pikčilingis, kilęs iš 
Kiaulupių km . Sintautų vai., tuo 
metu gyveno So. Bostone. Ji pati ar 
ją žinantieji rašykite šiuo adresu:

J. I.iudžius
101 Millard Street
Nevv Britain. Conn.

Aš, Domas Žiogas, paieškau savo te- 
Los (tėvo sesers) Bugaveskienės 
Magdalenos iš Švėkšnos par., Pocių 
km. Ji pati ar ją žinantieji rašykite:

George Vanagas 
3554 E. -11-st Street 
Cleveland 5, Ohio

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
pasiturinčiu vyru, 60 ar daugiau mė
lį. Aš esu pasiturinti. Platesnės in

formacijos — per laišką. Rašykit:
Helen Milės
c/o J. R. Foldenauer
White Creek Rd. (38
Rt. 1
Kingston, Mich.

1

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ 
Tūkstančiai suprato, kadS 

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

Siųskite $2 už 8 oz. butelį, i 
Frank Bitautas 

527 East Exposition 
Denver. Coiorado

3% jardai.pilko yilnoųio FlaWio vyr. ir ttot^* kestūriŪNtiis ^
* ŽMįionfe vyriškį vilnonių kojitm}«r 2 poros' rajoaV fcdlr“1 ’
* ^-.Spulėš Simą.- J > ’•

No. AD 701 (moterims vasarai) ------ $24.56
* 1 Tricel SIJONAS, pastoviai kvalduotas juodas, mėlynas rudas pilks
* 2 tampraus audimo BLIUSKOS
* 1 pora SANDALTJŲ T236

No. AD 705 (moterims) --■■■ $18.00
* 3 jardai VILNONIO TWEED suknei ar kostiumui žalias, mėlynas.

ar šviesiai rudas
* 1 pora APATINIŲ
* 2 špūlės SiCIŲ
* 1 rajono SKARA vyninė, žalia, mėlyna ar geltona
PRIE KIEKVIENO PAKETO KAINOS PRAŠOM PRIDĖTI $6.50 
1.AISNIUI IR PAŠTO IŠLAIDOMS. REIKALAUKIT PAVYZDŽIŲ.

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

A

51
TAZAB

St. CAMBRIDGE, Maas. Tel: Kl 7-9706
(Offisas atdaras visa laiką)

kaip jį pasitikti. Visokių yra 
pasiūlymų, bet man labiausia 
patinka pasiūlymas, kurį išgir
dau iš vieno žemaičio ūkininko, 
sveiko proto ir išminties vyro.

Jis ant savo marškinių nu
garos išrašydino anglų kalba: 
‘Džiaugiuosi, kad Eisenhovveris 
pasikvietė žmogžudį Chruščio
vą į svečius. Lai gyvuoja žmog
žudžiai !’ .

Jo gedulo rūbai balti marški
niai, juodos kelnės. Jis visas 
Nikitos lankymosi dienas vaik
ščios šitaip apsireAgęs.

Jei bent 3 milionai žmonių 
tuo metu vaikščiotų taip pasi
puošę, tai būtų puikiausios tau
tų naikintojo Chruščiovo sutik
tuvės.

Taigi
Waterbury, Cnn.

Paskutiniuoju metu vals- 
didelio

.galvosūkio kelia tarnauto
jų algos. Jas pakelti visi rei
kalauja, o senatas atmetė 
sumanymą pakelti Massa
chusetts universiteto profe
sorių atlyginimus, kurie yra bus baigti statyti 
žemesni kaip kitur ir todėl liepos 1 d.
pajėgesnius asmenis pavi-| ---------
lioja kiti universitetai. Dėl 
to norėdamas pareikšti pro-, 
testą atsisakė pats universi
teto rektorius P. Mather.

Vien universiteto profe
sorių algas pakelti nebūtų 
sunki našta, bet ir visi 33,- 
000 valstijos tarnautojų rei- 

*360, 0
tas jaukvepiu 12* mij *

Šiųj sesijoftuR 
ir patiks neišspręstas, .bet po 
Nauji} Metų jis dr vėl buš 
keliamas.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ,
UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikas

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų • firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
135 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. TeL CH 3-2583

Licensed by U S S R.
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Avenue»39 Raymond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 Literary Rd. 
NEW YORK CITY | NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio

TeL GR 5-7430 | TeL M Arket_2-28771 TsL CH 0-4724 IToL TOvror 1-1401
*332 Fillmore Avė-1 308’Fourth*SL I Il339*Jos. Camnan I «32*wr'Girar^ Avo. 
BUFFALO 0, N. Y.' BOSTON 27, MASS. IpETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa. 
TeL MOhawk 2674 j TeL ANdrevr 8-5040 |Tel. TOvmsend 9-39801 ToL WAbot 5-M78 
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 19S% garantaoja šimtinių pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paltu 
per 7-12 dienų). Mūsų Įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.
Atidaryta kasdien nuo 9 iki 6. sekmadieniais nuo 9 iki 4 vaL po pietą. Tiktai vyriassioje įstaigoje

Tik 320,904 balsuotojų

Rugsėjo 23 d. bus skiria
mi kandidatai, iš kurių lap
kričio'3 d. rinksime Bostono

VAKARŲ VOKIETIJA 
MOKA PENSIJAS 

KARO INVALIDAMS

Vakarų Vokietija pradė
jo mokėti pensijas ir pabal- 
tiečiams karo invalidams 
arba žuvusiųjų karių tėvams

Gooddyear lėktuvų bend
rovė jau projektuoja tokį 
raketinį lėktuvą, kuris iš 
Londono į Los Angeles, tai 
yra 5,500 mylių, nuskris per 
40 minučių. Tokio įvykio 
laukti tereikės tik 15 metų.

Tas lėktuvas galės vežti 
25 keleivius, jis pakils į 35 
mylių aukštį ir skris tarpais 
net iki 12,000 mylių per va
landą.

nes .
veju bylai duodama 
Tėvai gauna pensiją tuo at
veju, jei žuvęs karys buvo 
vienintelis sūnus, ir jeigu jie 
negauna išlaikymo iš kitų 
asmenų. Dėmesin neimamas 
dabartinis tėvų uždarbis. 
Karių našlės, kurios yra iš-

Išnoomuoju'nešĮšfclj 
rai žemės, namas T6'ęamtwn 
mas Karu, karštas vanduo. Dėt kai
nos susitarsim. .Tėl. =PL S-H81 arba

Mrs. M. Diamond <: <37
272 Oak St, Shrewsbury, Mass.

7’ak-

«JWIUBIU>3W
KIMBARAS žOLfi

Kimbaras gerai 
noo 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 paštų ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu ąu^v
t

Dr. D. PILKA
545 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mas*.
WXXXXX)O000OfXXXXXXXX5O0OęX>

VAISTUS J LIETUVĄ
ir j VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ, 
AMERIKOJE

Jungia lietuviui bendram lietuviikam danui, aukMJa 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir lemia ko
vas dil Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBCS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dsUmfial 

ir dvidedimėiai metų ypatingai naudinfs jaunimui. Fa 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

8LA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKI1KV 
apdrauda duoda patalpos iki $325 | mėnesj.

SLA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA Ir NBFRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo 
gilioa

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite gau
ti SLA kuopuoaa, kurios yra visose fymainbe lietavių fem 
tonljoae ir SLA Centre. Badykite tokiu adnau:

DR. M. X VINIKAS 
907 Wuat 30& Statut, Nmw Yutk 1, K Y.

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.

40 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais
■mmaumaninmi

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jd tamstoms reilda—

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

•‘Keleivio’’ apaustovė padarys tamstoms viską 

Ir maląs greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita apaustuvė. Prašome kreiptis Nuo adresu: 

“KELEIVIS"

17,

9



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 36, Rugsėjo 9, 1959

SLA svarbiu susirinkimas
1 ’iaeitą ketvirtadienį ir 

1 ei kiadienį Bostone posė
džiavo SLA Bostono ir apy
linkės žymesnieji veikėjai. 
I ią susirinkimą buvo atvy
kę SLA prezidentas Povilas 
i'argis ir sekretorius dr. M. 
Y mikas.

Susivierijimo centro va
dovybė turi naujų planų, 
kaip Susivienijimo veiklą 
sumoderninti, paįvairinti, 
kad tuo būdu būtų galima 
rau jų narių, »ypač iš jaunų
jų tarpo, įtraukti. Su tais 
planais buvo supažindinti 
aktingieji Susivienijimo at
stovai, kurie gyvai iškeltus 
klausimus svarstė.

Neabejotina, kad šio susi
rk'kimo vaisiai bus naudin
gi Susivienijimui, o kartu ir 
lietuvybei Amerikoje, nes 
Susivienijimas nėra vien tik 
paprasta draudimo įstaiga, 
bet kartu ir didelė tvirtovė 
lietuvybei šiame krašte pa
laikyti ir jai stiprinti.

Posėdžiams pirmininkavo 
J. Ailauskas ir A. Chapli- 
kas, sekretoriavo J. Vačaitis.

Laisvės Varpo
subatvakaris

Skautai pagerbė 
dr. M. Viniką

Praeitą penktadienį Lie
tuvos Skautų Sąjunga pa
gerbė SLA centro sekreto
rių dr. M. Viniką jo amžiaus 
75 metų sukakties proga 
įteikdama jam ordiną "Už 
nuopelnus”.

Dr. M. Vinikas dalyvavo 
Bostono ir jo apylinkės Su
sivienijimo veikėjų susirin
kime Bostone. Į susirinkimo 
baigiamąjį posėdį atvyko 
skautų atstovai Skautų Są
jungos Tarybos pirm. dr. V. 
Čepas ir Bostono Žalgirio 
tunto tuntirinkas A. Trei- 
nys. Dr. V. Čepas pasakė 
gražią kalbą, joje suminė
damas Susivienijimo praei
tyje turėtus sunkumus, ku
rie betgi buvo nugalėti, jo 
didelį Įnašą lietuvybei šia
me krašte stiprinti,, susirū
pinimą jaunąja karta ir pa
brėždamas, , kad visuose 
tuose Susivienijimo darbuo
se žymų vaidmenį vaidino 
dr. M. Vinikas.

Tą turėdama g a 1 voje 
Skautų Sąjunga ir įteikia 
dr. M. Vinikui savo ordiną, 
kurį jam prisegė A. Treinys.

Dr. M. Vinikas, nuošir-

A. Rūkitelės kūrinių paroda

Šį šeštadienį, rugsėjo 12 
d. 6 vai. vak. Tautinės Są
jungos namuose (484 E. 4th 
St.) atidaroma dail. A. Rak
štelės kūrinių paroda, kuri 
tęsis iki rugsėjo 19 d. im
tinai.

Paroda atidara' nuo 4:30 
iki 9 vai. vak., sekmadienį 
nuo 11 vai. lyto iki 9 v. v., 
šeštadienį nuo 9 ryto iki 9 v.

Padėka
Šiuo reiškiame mūsų nuo

širdžią padėką visiems, ku
rie dalyvavo mūsų mylimo 
vyro, tėvo ir uošvio Stasio 
Vaitkevičiaus š e r menyse, 
pamaldose už jo sielą ir pa
lydėjo į amžino poilsio vie
tą, kurie mus ramino taip 
sunkiomis dienomis. Dėko
jame Teisininkų Dr-jos Bo
stono skyriui, kurio atstovai 
stovėjo garbės sargyboje 
prie velionio karsto ir tarė 
atsisveikinimo žodį kapuos.

Žmona Magdalena, 
sūnūs Otoltas ir Vi-
limantas ir jų šeimos *

Kaip pasitiksime 
Chruščiovų? Plomberiai gaus $4.10 Mirė O.

Rugsėjo 8 d. posėdžiauja
ALTas kartu su kitų paverg- _____ __________
tųjų tautų atstovais. Tame, (plumbers) pasirašė 2 metų 
posėdyje galutinai aptaria- • Jiems tuoj prideda-

j-K* k*.*1* J*?111. J ma 10 centų valandai, vė- |jau (Ur' bug 
čiau paniyta. Bus painfor- Padėta 30 centų. Tuo būdu 
muotai/peTlietuviškas ra- valandinis atlyginimas 
dijo valandas. pakils nuo $3.70 iki $4.10.

Vandentiekio-kanalizaci- 
i jos vamzdžių darbininkai

Ona
gyv

Rugsėjo 1 d. mirė 
Kontautaitė - Valienė, _ 
Dorchestery. Velionė paliko * 
liūdinčius 4 dukteris ir 4 
sūnus.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
1: Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- Į! 
j; ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą ;Į
[uNIVERSAL GIFT PARCEL SERVICE \
Z ... ...... • I* Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, taip, kad gavėjas nieko aeprimoka. . i 
«• Iš mūsų įstaiga siuntimai siunčiami 3 kartus į savaitę ir pasiekia
* adresatą laike 4-7 savaičių, oro paštu—8-12 dienų. Siuntėjų patogu- 
i- mui savo įstaigose turime didelį pasirinkimą geros kokybės impor-

1> Vilos Daiams S d visais
«> mušklo. Įpilu—iš Austrijos. Laikrodžių. Importuojame patys—-be tar-
* pininkų, lodei daugelį prekių galime pasiūlyti pirkėjams žymiai pige

sne kaina, pavyzdžiui, austriški deimanto stiklui pjauti rėžtukai,
* plaukams kirp. i mašinėlės ir “Soiingen” vok. skustuvus savo klien

tams parduodat ne lis. uz $1-75 už štusą.
Atkreipiame dėmesį i mūsų standartinių siuntinių vertingumą pagal . i 

jų žemas kainas, ypač vaistų, siuvamų mašinų, akordionų ir maisto, ; Į 
siunčiamą per EUROPĄ.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:3® ryto iki 6:3# vai. vakaro 
e šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

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

8 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Sav. Mykolas GURECKAS.

Lankėsi dr. M. Jesaitis

Pereitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi chemijos dakta
ras Margeris Jesaitis, kuris 
dirba Rockefellerio fonde. 
Jis čia moksliniais reikalais 
tarėsi su atitinkamais asme
nimis Brandeis universitete

Anglijoje geri avių kirpėjai 
nukerpa avį per 5 minutes.

Peter Maksvytis
įCARPENTER & BUILDEI

Atliekam visokius namų tai 
įsymo darbus iš lauko ir viduje:! 
'pijazas, langus, duris, grindis, 
i laiptus, dedame aliuminijaus lan 
[gus ir duris, darome virtuvės ka- 
i binetus ir kitokius vidaus jren- 
į gimus. Naujiems pastatams turi 
i me įvairių standartinių projektų.
1 Uarbaa garantuotas.

E dėl įkainavimo.
į 925 E. 4th St„ So. Bos 

TeL AN 8-363©

Siuvėjas Valytojas

namus, ūkius, bisniua 
kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

Š97 E. BR0ADWAT
80. BOSTONE 

šaukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
, TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
aMVSUSJmSUA]

I

»
i

KADIO PKOGKAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki 
iocikly, veikia sekmadie
niais 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 F-ast 
8roadway, So. Bostone. 
TeL AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.>9

Steponas Minima.

Šį šeštadienį, rugsėjo 12 
d. Romuvos parke Brockto- 
ne bus tradicinis Laisvės 
Varpo rudens parengimas, 
subatvakariu vadi namas. 
Jame visą laiką skambės

ji ixivu^xx\cx xx uiivnį
dainos, šokius gros geras 
orkestras, veiks gausus val
gių ir gėrimų bufetas^ Ir 
blogiausias oras subatvaka- 
rio nesutrukdys, nes Romu
vos parko atnaujintoje salė
je vietos visiems užteks.

Rengėjai kviečia visus su
ka t vakary dalyvauti.

Lietuvių mokykla 
pradeda dirbti

Bostono šeštadieninės mo
kyklos vadovybė praneša, 
kad darbas mokykloje pra
dedamas šį šeštadienį, rug
sėjo 12 d. 9 vai. ryto. Visi 
buvę mokiniai ar jos nelan
kę, bet norintieji lankyti, 
prašomi minėtu laiku susi
rinkti.

Rašytoją A. Gustaitį 
pakvietė į Los Angeles

Los Angeles lietuviai su
manė pasistatyti Tautinius 
Namus, kuriais galėtų nau
dotis visos lietuvių organi
zacijos. Tų namų statyoos 
komitetas spalio 3 d. rengia 
koncertą, kurio meninės 
programos dalyviu pakvies
tas ir rašytojas Antanas Gu
staitis iš Bostono.

Nebetoli Kalėdos

Globė Parcel Service Bo
stono skyriaus vedėjas Jo- 
ras Adomonis primena, kad 
jau laikas ruošti siuntinius 
savo artimiesiems Lietuvo
je, jei norima, kad jie juos 
pasiektų iki Kalėdų.
FX
X

džiai dėkodamas už jo pa-*rMassachusetts Technolo- 
gerbimą, pabrėžė, kad jis tą! fflJ08 Institute.__________
mostą laiko viso Susivieniji
mo pagerbimu ir kad kiek 
jo jėgos leis, jis ir toliau 
dirbs Susivienijimo ir visų 
lietuvių labui. (Čia galima 
pažymėti, kad netaip seniai 
panašų ordiną skautai įteikė 
ir Susivienijimo prez. Povi
lui Dargiui).

Dr. M. Vinikas Susivieni
jimo vardu dr. V. Čepui do
vanojo knygą ‘‘Mažoji Lie
tuva.”

Vėliau buvo kuklūs už
kandžiai, bet buvo ir dei
mantinei dr. M. Viniko su
kakčiai atžymėti tolias, ku
rį gražiai supiauste pats su
kaktuvininkas. Užkandžių 
metu dar nevienas turėjo 
progos pasveikinti sukaktu
vininką ir pasisakyti tuo ar 
kitu Susivienijimą liečian
čiu reikalu. Ypač gražiai 
apie Susivienijimo visuome
ninę ir tautinę reikšmę kal
bėjo prez. P. Dalgis ir dr. 
M. Vinikas.

Progiamą tvarkė J. Vai
čaitis.

Lankėsi malonūs svečiai
Praeitą penktadieni mūsų 

Įstaigą aplankė SLA prezi
dentas P. Dangis ęu žmona 
ir SLA centro sekretorius 
dr. M. Vinikas. P. Dangis ir 
dr. M. Vinikas Į Bostoną 
buvo atvykę dalyvauti Bos
tono ir apylinkės Susivieni
jimo veikėjų suvažiavime, 
kurio posėdžiai buvo perei
tą ketvirtadieni ir penkta
dienį.

SLA 2 apskr. gegužinė

SLA 2-sios apskrities ta
rybos gegužinė bus rugsėjo 
20 d. Romuvos parke, 
Brocktone. Jaunimui iki 20 
metų Įėjimas nemokamas.

S. Janeliūnas ilgai gydysis
Steponas Janeliūnas jau 

kuris laikas gydosi vetera
nų ligoninėj Jamaica Plain. 
Daktarai mano, kad ligonis 
dar turės gydytis kelius mė
nesius, bet džiugina tuo, 
kad savaitgaliais jis bus 
paleidžiamas iš ligoninės 
namo “atostogoms.” Linki
me ligoniui ištvermės ir ge
ro ūpo.

A. Lukauskas sveiksta
LDD 21 kuopos narys 

Antanas Lukauskas, gyve
nantis Dorchestery, tris sa
vaites išgulėjo ligoninėj. 
Dabar jis sugrįžo į namus 
ir sveiksta. Linkime senam 
jūrininkui nugalėti ir žemės 
bangas, pasveikti.

ROCKINGHAM
POST TIMS 1:54 PAL 
SATURDATS 2:1 • FJfl.
"Admmion't ftie Šamo ei H»e 

fir,t doy yoo tomo”
ORANOSTANO SI .M 
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|TAX INCL.I

L P/G f Dš . ’ ‘PU r ii

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. Ine
348 WEST FOL’RTH ST„ SO. BOSTON 2Z. Mass. TELEFONAS: AN 8-54)40 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADMAY, EINANT ‘D’ STREET)
Šilinė:® Jūsų atneštus mums siuntinius į Lietuvą ir į kitus Sovietu valdomus kraštus. 
Muitas ir kitos išlaidos sumokamos pas mus, todėl siuntinių gavėjai nieko neprimoka. Visi siuntiniai 
apdrausti, pristatymas garanteotas. nes iie siun ėiami su Inturiste licenzijomis.
Turime didelį pasirinkimą (VAIKIU MEDtlAGV ir odų batams žemomis kainomis. Gantas NAUJAS 
TRANSPORTAS austrišką deimantinių stiklui piauti rėžtuką po $1.65 už šiuką. taip pat vokiškų plau
kams kirpti mašinėlių bei Soiingen skustuvą po $1.75 už Ataką.

ĮSTAIGA ATIDARA: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 vak„ šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet. 
VISUS KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavi mu patikimos įstaigos.

Bostono Skyriaus Vedėjas MEČYS KAVALIAUSKAS

NH

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

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

kreipkitės i
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALT1C REALTY

Real Estete ir Insurance 
Brokerius

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 -^03©

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: » W 4 

T fld t

546 BROADWAY 
80. BO«TON, MA88. 
Telefonas AN 8-1320

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

Visiškas
Įtaisymas $245

PASAUK DABAR t#3 GE 6-1204

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

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

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

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifona, ir vei
stų nuo reumatizmo, atraiėio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius.. ir

ųųąųų»ąų»euu»oųųųųąųųąąąz
V/Vadeiža *

ODA SIUNTINIAMSEĮ^ms^saaviaa nirmon eyjm flt
lėlius, gatavus batus tinkamus ’ 
siuntimui, padus, vitpadžius siun-p 
tiniams nupiginta kaina.
Atlieku visus batsiuvio darbi 
greit, sąžiningai ir duodu patari
mus apie odas. Adresas:
173 Eightk St, So. Bostt 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- ► 
rus trečiadienius ir sekmadieni)

Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing* 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei 
narnos. Pirm negu ką darote, pas 

įkambinkit, paklauskit mūsų kūnų.
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Veraon, Dorsbester, Mass.
tuuuut

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

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

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus.

kreiptis: '

TsL AV 2-«92«

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir š-8 
Nedėliomia ir šventsdisntaia:

pagal susitarimą

AftS CaĮumbia Road 
Arti UpNfla s Corast 

DOKCHESTEB, MASS.

TeL AN 8-2712 irt* BI 4-901*

Dr. J. C. Seymour
(LANDMU8)

Lžetavls Gydytojaa ir Chirarfa* 
Vartoja vėliausios konatrakdjM

X-RA? Aparatų 
Pritaiko Akutiua

VALANDOS: nue 2-4, i 
534 BROADtVAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

7-S

TeL AN 8-2806
Dr. J .L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodtt 

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas ušdarytaa.

447 BROADWAV 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAKAKSY
REAL BSTATE A INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Esą. 27 OMOLR STREET 

Weat Kovbary, Mass.
Tel. FA 8-5515

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 We»t Broadmay, So. Boston 27, Maas. Tek AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius i LIETUVĄ Ir VISAS * 

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodyta adreso, {dėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresas. Mes, siuntini perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštn siuntiniai paruošiami greitinusiu Miku.
Dabar gaiima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 z 15 z 12 colių. Oro pešta galima siųsti fld
22 svarų siuntinius. ___

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITflS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikinę, kad mftsųfataign 

unčia siuntinius. SIUNTINIAInauja ir persi
Siunčiame sa Intu^Gto įgaliojimais.

APDRAUSTŲ

priimsaU kasi!m nao 9 iki 5 vat valu, ketslrtsiimieli ana 
9 ryto iki 7 vaL vak- ir kasdieniais ano « ryto iki 7 vaL po pisto

VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

14 Gartkmd Street

TsL: JA 4-4874

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 
Inknių (ugnis, audra ir kt.). 
Vtania

BRONIS KONTRIM 
flea ef da

M. AN 8-1741 ir AN 8-24«

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELER£— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai 
Rūpe.«tiiiitwi taisome laikrodšioa, 

žiedus, papuošalus
479 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

•28 East Brmdaey 
Sovtli BmsIoh 27 MnnTelefonas AN 8-4148

Moore Malevaa

Vteokfc
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