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Sirija Atsiskyrė Nuo Egipto 
Bus Vėl Nepriklausoma

bttijos Karių Sukilimas Nutraukė Ryšius Su Egiptu; Si
rija Pasiskelbė Nepriklausoma; Diktatorius Nasseris 

Piktai Spiaudosi ir Kaitina Visus, Tik Ne Save;
Sirija Sakosi Atsikračiusi Tironijos.

Prieš tris su puse metų klausomybę iš naujo, po jos
Egiptas ir Sirija buvo susi
tarusios susijungti i vieną 
valstvbę ir pavadino tą nau
ją valstybę Jungtine Arabų 
Pespu : lika. Tada Egiptas ir 

irija ’ikėjo, kad prie jų pri-

alsiskynmo nuo Egipto, O 
Egipto Nasseris baisiai pik
tai užsipuidineja Sirijos su
kilėlius u jiems nesigaili pa- 
c.ų pikčiausių žodžių. 

Amerikos vyriausybė sa
sidės ir kitos arabų valsty-; ko, kad ji gautą Sirijos pra- 
bės ir tokiu būdu arabų tau- symą pripažinti ją neprik- 
ta pradės jungtis vienoje t laoina v aisty be švaisto, 
vaūty bėję.

bet tos arabų racionahs- 
tų viltys neissipilde. Prie 
Jungtines Alanų iiespubli- 
kos niekas daugiau neprisi
dėjo, o pereitą savaitę ir pa
ti ta respublika sugriuvo.

Sirijos kariuomenė perei
tos savaitės viduryje pakėlė

Žmogus Badavo 47 
Dienas Protestui

CEMBLERIAUJA LABDARYBĖS TIKSLUI

uutęs prezRieolas gen. D. D. Eisen houer olandų tane .veu* 
lošia ruletę, pelnas skiriamas Draugijai Kotai su Vėžiu. Kadangi New Yorke rulete 
žaisti draudžiama, tai laivas išplaukė iš uosto 3 mylias ir “visai legaliai” buvo žai
džiama. Dešinėj buv. prezidentas prisisegęs gu.iką "I likę Louis“, kandidato į 
New Yorko majoro vietą Louis Lefkowit z ženklą. Lefkouitz yra republikonų kan
didatas, todėl “Aikis” jj remia. Rinkimai New Yorke bus karšti, bet demokratų 
mieste republikonai mažai teturi vilties k ą nors laimėti.

Indijoj Sykų tikybas ir 
kalbos žmonių vadas Taia 
Singh badavo 47 dienas, rei
kalaudamas, kad Indija pri
pažintų sykų giminės žmo-maiš tą prieš Egiptą ir greitu . , x.laiku visa krata perėmė r teisę turėti ^vo valst.- 
ją Indijos ribose. Indijos vy
riausybė su tuo nenorėjo su-

visą klastą pereme į 
savo rankas. Kai Egipto
d.ktatorius Nasseris bandė A .
pasiųsti i Sirija savo kariuo-i va<?as nu?re

_ -š- • »__j i._ badauti iki mirties, jei jomenę, jis įsiuiuno, Kau ne
lias Į Siriją jam yra uždaras. 
Sirijos uostas ir prie uosto 
oro bazė buvo jau sukilusių 
Sirijos karių rankose ir Nas
seris atšaukė savo karo lai- 
\ us iš Sirijos vandenų, o pa- 
įašiutistai, kurie buvo nusi
leidę Sirijoj, pasidavė Siri
jos kariams.

Noroms nenoroms Egipto 
diktatorius turėjo pripažinti, 
kad jo Jungtinė Respublika 
suaižėjo. P,et Egiptas vis dar 
nenustoja vilties sukelti Si
rijoj pilietini karą ir grįžti 
ten su savo kariuomene.

Sirijos perversmą pripa
žino tuoj pat Jordanija ir 
Turkiją. Užtai Egiptas nu
traukė diplomatinius santy
kius su Jordanija ir Turkija 
ir sako, kad tos valstybės pa
rodė savo nedraugiškumą 
arabų nacionalizmui ir Egip
tui. Bet dabar ir kitos vais
tu bės rengiasi pripažinti ne
priklausomą Siriją. Kol kas 
Sirija dar neprašė, bet jei 
kreipsis tuo reikalu Į Wash- 
ingtoną, tai ir Amerikos vy
riausybė yra pasiruošusi pri
pažinti nepriklausomą Si
riją.

Iš Egipto sostinės sklei
džiamos žinios, kad Sirijoje 
dar eina mūšiai, kad pilie
čiai kovoja prieš maištinin
kus kariškius, bet tos žinios 
greičiausiai yra Egipto iš
galvotos ar stipriai perdėtos.

Sirija atsiskyrė nuo Egip
to todėl, kad Sirijos politi
niam vadam nepatiko Nas
serio diktatoriška tvarka, o 
paskutiniu laiku Sirijos biz
nieriai buvo nepatenkinti 
“arabiško socializmo” įvedi
mu ir stambesnių bankų ir 
Įmonių perėmimo į valstybės 
kontrolę.

Vėliausiomis žiniomis Si
rija jau prašė Ameriką, kad 
ji pripažintų Sirijos nepri-

badauti iki 
reikalavimas nebus paten
kintas ir išbadavo 47 die
nas. Rugsėjo paskutinę die-1 
ną Tara Singh savo badavi
mą nutraukė, nes Indijos va
las Nehru pažadėjęs visą 
tą naujos valstijos reikalą 
peržiūrėti iš naujo.

Badavimas Indijoj dažnai 
yra būdas protestui pareik- 
ti arba savo reikalavimui 
•aremti.

Kai Tara Singh badavo 
eikalaudamas sykų kalbos 
.alstjos, vienas indas, Surya 
Jeva, badavo, kad valdžia 
ykų reikalavimo nepriimtų.

Abudu badavusieji yra 
gerokai nusilpę, bet gyvy- 
>ei pavojaus nesą.

STREIKUOJA LAIVAI

Vakarinio pakraščio pre
kybos laivai išėjo i streiką 
’ėl naujos darbo sutarties, 
inčas gali užsitęsti, nes 

r laivu savininkai ir preky- 
os laivų tarnautojai sako, 
ad jie negali nuo savo rei-
alavimu atsisakvti ir savo «. •>
iūlymų keisti.

RICHARD NIKON

S jomis dienomis paskelbė, kad 
jis grįžta į politiką ir stato 
aavo kandidatūrą į Kaliforni
jos gubernatoriaus vietą.

Kongresas Užbaigė Pagalba Ghanai Šiuo Pietų Vietname Jau 
Darbus ir Išsiskirstė Tarpu Sulaikoma Eina‘Tikras Karas’

Praeitą savaitę kongresas 
užbaigė savo darbus ir išsi
skirstė namo iki kitų metų 
pradžios. Paskutines dienas 
Kongresas priėmė visą eilė 
pinigų skyrimo įstatymų ir 
svarstė smulkius įstatymus,
Kurių nebuvo suspėjęs ank
sčiau priimti.

Vieną įstatymą, kuris ski
ria virš biliono dolerių val
džios įvairioms įstaigoms, 
atstovų rūmai priėmė pasku- 
tirę minutę ir tuoj pat išsi- 
skirstė. Įstatymas buvo pa
siųstas senatui apsvarstyti, 
bet atstovų rūmai nebelau
kė, kol senatas įstatymą ap
laistys ir jį gal kiek pakeis.
Todėl senatorių tarpe toks. . ..................... ,
nesiskaitymas su senato tei- ^ai Anglija jį nužudžiusi, 
-ėmis sukėlė nemažai pasi-
>iktinimo.

Pagal konstituciją abieji 
statymų leidimo rūmai yra 1 
lygūs, bet kartais vieni, o *
:aitais kiti rūmai yra “lyge
sni” ir šiame kongrese atsto
vų rūmai stengėsi groti pir- 
nąjį smuiką. |

Amerika ir Anglija buvo 
sutarusios duoti Ghanos re
spublikai Afrikoje 167 mili- 
or.us dolerių Voltos upei už
tvenkti ir galingai elektrai- 
nei stavti. Sutartis turėjo 
būti pasirašyta ši ketvirta
dienį. Bet šį pirmadienį ir 
Anglija ir Amerika pranešė 

.Ghanos vyriausybei. kad su
tarties pasirašymas atide- 

• amas kuriam laikui, nes

D. Rusk ir A. Gromyko Derybos 
Vykstančios Sėkmingai

Valstybė* Sekretorius D. Rusk ir Sovietų A. Gromyko
Eilėj Pasitarimų Aptarė Berlyno ir Vokietijo* Pai

niavą; Pasitarimai, Sako, Duoda Vilties, Kad 
Berlyno Audra Pasibaigs Derybomis.

Denver Policijoje 
Buvo Vagių Lizdas

Denver, Colo., mieste ati
dengtas didelis skandalas 
policjoj. To miesto policijos 
centre vagys susisuko sau 
iždą ii* per ilgą laiką patys 
ohuninkai vogė, patys ty
lėjimus darė ir šeiminin- 
avo miesie kaip išmanyda

mi.
Vagių lizdą policijoj ati

dengė priepuolamai vienas 
olicininkas ir pranešė sa

vo viršininkui. Pradžioje tas 
iršinmkas norėjo policinin- 
ą pasiųsti į ligoninę ištir- 
i jo protą, bet greit pasiro- 
lė, kad tikrai policininkų 
tarpe esama vagily kurie su
artinai dirbo.

Tyrinėjimas parodė, kad
38 policijos tarnautojai ir Į

Pietinio Vietnamo vyriau
sybės vadas Ngo Diem sako, 
kad paskutiniu laiku kova 
prieš komunistinius partiza
nus tame krašte iš partizani
nio karo virto “tikru karu.”

Komunistai iš šiaurinio 
Vietnamo atakuoja pietinį 
Vietnamą didelėmis jėgo
mis, jų būriai iš šiaurės per 
i^aosą ir Kambodžiją vyksta 

pietinį Vietnamą ir ten ve-
visą sutartį reikės der per- da tikrą karą, užpuldinėja
žiūrėti.

Ghana flirtuoja ir su Ry
tais ir su Vakarais, bet kai 
kada pereūdo. Kai žuvo ne-

miestus, susisiekimo kelius 
ir gresia viso krašto nepri
klausomybei.

Pietinio Vietnamo prezi-
laimėje Dag Mammarskjold,' der tas Ngo Diem sako, kad 
Ghanos spauda šaukė, kad komunistų partizanai savo 

veiklą perkėlė į šiaurinę ša
lies dali, kuri yra kalnuota 
ir sunkiai prieinama. Seniau 
partizanų grupės veikė pie
tinėj krašto dalyje, bet Vi
etnamo kariuomenė tas par
tizanų bandas gerai apdau- 

• žė ir išsklandė ir dabar ko
munistą’ didesnėmis jėgo
mis puola sunkiai apginamo
je vietose.

I Į

Derybos tarp Amerikos ir 
Sovietų Rusijos dėl Berlyno 
ir viso vokiško klausimo jau 
piadėtos prieš 10 dienų Nevv 
Yorke. Derėjosi valstybės 
sekretorius Dean Rusk au 
Sovietų Rusijos užsienių rei
kalų ministerių A. Gromy- 

Pasi ai imuose nebuvo;o.
sprendžiamas Berlyno klau- 

. imas, bet buvo aišk namasi, 
aip susėsti prie stalo ir ko

kius klausimus aptarti. Žino
ma. buvo užsiminta ir apie 
abiejų pusių pozicija numa- 
omose deiybose. Rusai siū

lo svarstyt deiybose tik Ber
lyno klausimą, kaip jis bus 
po pasirašymo taikos su
tarties tarp lytinės Vokie
tijos ir Maskvos, o Amerika 
norėtų derybas išplėsti ir ap
tarti Europos saugumo už
tikrinimą ir kitus klausimus. 

Amerikiečiai ir rusai dėl
>uvę tarnautojai priklausė’• Rusk-Gromyko pasitarimų
agių gengei, bet tai dar ne 

visi įtariami vagys, laukia- 
na, kad paaiškės ir daugiau 
agių policininkų tarpe.

Policininkai vagys daiy-
.avo įsilaužimus, policinin
kai pavogtus daiktus slėpda
vo ir net vieną pavogtą sei- 
ą policininko automobilis 
abeno į užmiestį.
Toks nekasdieninis polici- 

os skandalas sujaudino 
Jenver miesto gyventojus 
r Colorados gubernatorius 
ada vagių pristovėtas kūtes 
; pagrindų išvalyti.

A. TEISMO POSĖDŽIAI

Amerika Stiprina
Savo Karo Pajėgas
Šį pirmadienį Amerika 

oašaukė į karo pajėgas 
75,000 vyrų atsarginių, o 
palio viduryje bus pašaukta 
’ar 82,357 vyrai. Apie tą ka- 
o jėgų sustiprinimą prezi- 
lentas jau seniau kalbėjo.

Šalia to eina sustiprini
mas įvairių karišku dalių, 
•pač oro pajėgų. Taip pat 
-tiprinamos įvairios atsargi
nės dalis ir eina greitesnis 
ariu lavinimas.

Sr>alio viduryje bus pa
šaukta aktingon tarnybon ir 
kai kurios nacionalinės 
gvardijos dalys. Sustiprintas 
karių rekrutavimas ir dau
giau bus šaukiama vyrų.

DR. M. AMADEO

Ai Kentinos ambasadorius 
JT organizacijoj pakėlė ki
nų komunistu įsileidimo i tą 
organizaciją labai opų klau
simą, bet Argentina ne
stori nž kinų komunistų įsi
leidimą. Tą klausimą kelia 
ir rusai ir nežinia, kaip JT 
seimas pasisakys.

Šį pirmadienį pradėjo po- 
ėdžiauti šalies aukščiausia^ 
eismas. Jo spręstinųjų by- 

’ų vra 1050! Tokią galybę 
>ylų išspręsti viso rudens ir 
'iemos sezono gali neužtek- 
i. Daugiausia yra apeliaci- 
os bylų.

mano, kad jie buvo naudin
gi ir Gromyko dar atvyks į 
Washingtoną ir ten tęs pasi
tarimus su valstybės sekre
torių ir pasimatys su prezi
dentu J. E. Kennedy.

Antlijos užsienių reikalų 
ministeris Home irgi turėjo 
pasitarimus su Gromyko ir 
sako, kad rusams nedvipras
miai buvo duota suprasti, 
kad iš Berlyno ginčo gali 
k lti didelis gaisras, jei ru
jai norės savo nusistatymą 

i įmesti Vakarų valstybėms.
Žinoma, pirmieji pasita- 

imai su Gromyko nieko dar 
neparodo. Iš jų tik spren
džiama, kad rusai sutinka 
rimtai derėtis, bet ar jie su
tiks daryti bet kokias nuolai
das, tas pareis nuo Nikitos, 
o ne nuo Gromyko. Tokios 
derybos dabar ir paruošia
mos.

Prancūzai Traukiasi 
Iš Maroko ir Tunise

AR SUMUŠTAS BABE 
RUTH REKORDAS?

Nevv Yorko Y'ankees ko- 
mandos beisbolininkas Ro- 
er Pai? laimėjo šį sezoną 

31 lošimą, vieną daugiau ne- 
u ' arsuris Babe Ruth 1927 

metais. Dėt ar jis vra dide- 
nis čempionas už Babe R.?

I ėl to e’na ginčai. 1927 
m. Ter sezorą komanda su
uosdavo 154 lošimus, o da- 
bar lošiama 162 lošimai per 
-ezona. R. Maris laimėjo 61 
'er sezoną iš 162 lošimų, o 
r'abe Ruth laimėjo 60 iš 154 
lošimų. Kas didesnis čem
pionas?

Mes to klausimo nesprę- 
Isime, tą spręs “žinovai.”

GAMAI. NASSER

Prancūzai nutarė ištrauk
ai savo paskutinius kareiviu? 
:š Maroko ir marokiečiai 
’pie tai praneša, kaip apie 
kolorializmo galą. Bet yra 
r nepatenkintų. Opozicija 
Matuke sako, kad prancūzai 
‘urė:u atsitraukti ir iš nepri- 
\1au«omos Mauritanijos, ta- 
la. girdi. Marokas galėtų tą 

' raštą prijungti prie Maro
ko.

Prancūzai pradėjo ati- 
!*’ai'kti savo kariuomenę ir 
iš Bizertos miesto, kaip su
sitarta su Tuniso vyriausy
be. Prancūzai savo kariuo
menę atitrauks i Bizertos

Egipto diktatorius, “arabų tv;rtovę o jš tos tvirtovės 
vienytojas , susilaukė dide-, nrancūzu kariai bus ištrauk- 
lio smūgio Sirija nuo jo pa- .j vėliau, kada Rytų-Vakarų 

santykiai prasiblaivys.bėgo.

1 I
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Arabų vienybe
visvien liks šlykštus ir nepri- Bet žmonės, kurie ne vien Kas Padegė Sovietu 
imtinas, nes jis remiasi jėga duona yra sotūs, kurie ger- 
ir veda žmonės i “išgany- bia savo įsitikinimus, kurie Ambasadą Sostinėj?

1958 m. vasario 1 d. Egipto prezidentas ir diktatorius 
pulkininkas Gamai Nasser paskelbė arabų tautoms, kad 
arabai jau pradeda vienytis, Sirija ir Egiptas susijungė į 
vieną bendrą Jungtinė Arabų Respubliką. Vėliau girdė
jome, kad prie tos Jungtinės respublikos prisidėjo ir Je- 
įnen valstyybė, bet kuo tas prisidėjimas reiškėsi, taip ir 
neteko sužinoti. Atrodo, kad tai buvo tik vienybės žestas. 
gi tikrumoje viskas paliko, kaip ir anksčiau buvo.

Pereitą savaitę iš Sirijos atėjo žinia, kad ten vyksta 
kariuomenės sukilimas prieš Egiptą. Diktatorius Nasseris 
pradžioje grasino maištininkams juos suvaldysiąs, bet 
greit pasirodė, kad karininkų sukilimą remia ir Sirijos 
visuomenė ir kad visi uostai yra sukilėlių rankose, o to
dėl Egiptas negalėjo pasiųsti i Siriją savo kariuomenės ii 
turėjo visus grasinimus atšaukti ir pripažinti, kad Siri
ja pabėgo iš arabų vienybės. Tuo tarpu Sirijos nauja iš 
civilių politikierių sudalyta vyriausybė paskelbė, kad 
“tironijos laikai pasibaigė!” Pirmas naujos Sirijos vy
riausybės įsakymas liepia visiems egiptiečiams išsikrau
styti iš Sinjos. O tų egiptiečių ten buvo nemažai priva
žiavę, ypač valdininkų, karių ir kolonistų, neturtingų val
stiečių, kurie tikėjosi Sirijoj gauti žemės. Visus tuos ara
bus “svetimtaučius” Sirija varo lauk.

Taip pasibaigė vienas bandymas arabų vienybę šiek 
tiek išplėsti. Arabų yra apie 60 milionų žmonių, jie gyve
na pasiskaidę dvylikoje valstybių, jie visi daugiau ar ma
žiau kalba apie arabų vienybę, turi net sudarę Arabų Ly
gą (lyg ir valstybių sąjungą), bet kai kyla klausimas apie 
praktišką susivienijimą, reikalas užkliūva už visokiausių 
kliūčių ir nejuda iš vietos. Tų kliūčių yra visokios rūšies 
—dinastinių, ekonominių, kultūrinių, politinių (režimų 
skirtumai ir “vadų” nesutikimai) ir stačiai geografinių, 
kaip atstumai tarp įvairių arabų gyvenamų sričių. Ir Si
rija, po trijų metų vienybės bandymo, galėjo atsiskirti 
nuo Egipto tik todėl, kad tuodu kraštu skiria virš šimtas 
mylių jūros, kas sutrukdė Egiptui pasiųsti i Siriją savo 
didesnę kariuomenę.

Egipto diktatūrai Sirijos atsiskyrimas yra didelis araų būti patenkinti, ar bent 
smūgis. Diktatorius Nasseris skelbia arabų vienybę ir net ealės būti patenkinti, kada 
eina toliau, jis norėtų ne tik arabų vienybės, bet būtų lin- bolševizmas užtikrins žmo- 
kęs siūlyti save vadu visam mogametonų pasauliui, nuo nėms materialinį gyvenimą.

mą” smui tu. Tas režimas iie- nori ir moka savarankiškai Prieš tris savaites, rugsė
jo 9 d. Sovietų ambasadostuvviams liks nepriimtinas galvoti, tokie yra ir bus ool-

dėl rusinimo politikos ir dėl ševizmo priešininkai. Jiems. . , . . ..
slopinimo minties laisvės, bolševizmo dvasinis smurtasv_ak įninka? kieipesii 
Juk lietuvis rusų valdomoje visada bus šlykštus, o bol-i'^*Jty^e3 <ĮeP»1ts‘mentą n 
Lietuvoje negali laisvai kai- ševizmo piešiamas paten-1n0!eJ° ^etl su Pa_
bėti ir rašyti apie savo tau- kintų peniukšlių gyvenimas!
tos ateitį, apie reikalą išlai- negali vilioti, nes tame gy-

•čiu valstvbės sekretorių D.
' Rusk.

Kas savaite
Pažiūros Į Vokietiją . ..

Ar Amerikos vyriausybės 
pažiūros i Vokietijos “klau
simą“ yra pasikeitusios, ar-

kyti savo tautinę kultūrą ir venime žmogaus laisvei nė-i Valsty es sekretorius nu-Įba ar jos keičiasi? Joks 
apie priešinimąsi rusų pas- ra vietos—valdančioji klika ūaukė svarbius pasitarimus klausimas savaime kyla da- 
tangoms iš lietuvių padaryti r valdo ir nusprendžia, ką pi- atvyko pasimatyti su so- ’
savo kultūrinius Įnamius, lietis-peniukšlis turi galvoti, pasiuntinvbės valdi-
“vyresnio brolio” garbinto 
us ir io čebato laižytojus.

Komunistinis režimas ne
priimtinas yra u dėl jo re- £^4, tet iš jų tarpo mažai kas
iginio pobūdžio. Komunis- 
ai prisispyrę moko, kad tik 
ų “mokslas” yra teisingas 
r neklaidingas, kad visi ki
li žmonės, kurie netiki ko- 
nunizmo mokslu, yra klai- 
latikiai, kuriuos reikia ir net 
būtina atvesti į tikrą kelią 
įesiskaitant su priemonė
ms.

Kieno “idealas” yra sočiai 
pavalgyti, turėti pakenčia
mą butą ir gyventi pagal 
/aidžios skelbiamą mokslą, 
išpažinti valdžios “zakon 
božij”, skaityti “socialisti

irgi tas klausimas nėra es
minis, nuomonių dėl to čia 
yra visokių ir, jei rusai būti
nai spirsis, kodėl nepalikti 
Vokietiją padalintą, kaip ji 
dabar yra?

bar, kai rusai eina patys ir j Amerikos vyriausybė aiš- 
stumia kitus prie Berlvno• kiRa» kad jos politika Vo

kietijos atžvilgiu nėra pasi
keitusi, bet rytinė Vokietija

ninku. Atvyko valdininkas klausimo sprendimo.
•Smirnovskij ir pasiskundė,' Amerikos pozicija santy-

Vakarine Vokie-, , , ...
Uja buvo ta, kad Amerika i nu,s ,aktalsu!>a *S V1SU 1>U1‘U 

Esą, sudegė paties ambasa- dės pastangas sujungti abi i’aka1,,n* Berlyn° miesto da- 
_ _ doriaus lova ir dar kokie tai Vokietijos dalis i vieną vai-ka,p J  ̂Jaktą pasalinti.

vimį ipie spaiIdLs ’nuo'tedų daiktai’ «aisras jau l,u- Stybę ir išlaikys Berlyno Tas vokiškas klausimas,
vienodumą, apie diktatūros!’0 “^gesintas 3 valandos, miestą, ar bent jo vakarinę .

k ,------ dalj, Va įtakoje. Ir dėl|btinių

ni ką jis turi tikėti ir ką jis tu 
ri skaityti.

Lietuvoje buvo daug turi- kad kas įlindęs i ambasa- Liuose su 
r fcetLš in tarno imižki kaJdos namus “ Padegęs juos. uja buvo

yra “faktas” ir tas nemalo-

kalbėjo apie tą bolševizmo 
pusę, apie rusų šeimininka-

veisiamą bliudlaižiavimą ir 
sekiojamą Maskvoje nusta
tytos “linijos.”

Apie tą bolševizmo vergiš
kąją pusę, apie lietuvių kul
tūros ir istorijos pajungimą 
po kaimyno čefoatu kalbės 
gal kiti turistai, kurie ma
žiau kreips dėmesio į kainas, 
į uždarbius, į visokius mate
rialinius trūkumus ir plačiau 
pažvelgs į dvasinį pavergtos

nio realizmo’” pašvinkusias Lietuvos gyvenimą. Tokių 
knygas, kuriose rašytojai turistu susilauksime, jei tik 
rašo iki pasišlykštėjimo su- santykiai su senąja tėvyne 
lig diktatūros nurodymu, nebus nutraukti.
r.o’> labai dažnai rašydami atkTOVO ASCII
sąmoningai meluoja ir savo MDSV ATSTOVO ANGLI- 
dūšia prekiauja, tokie žmo
nės bolševizmo “sanklota”

JOJE NAUJAS ADRESAS

J. Venslcunas 
1 Stewart Street, 
Mossend, Bellshill 

Lanarkshire, Scotland.

kuri pagimdė Amerikos po- 
j litin 
;turi ir

vadų neprityrimas,
Vokietijos rytiniu šienui““1 “. }“t«l nriedalio pusę. 

visą tą “gaisro” reikalą ; Amerika atsikalbinėjo, kad V akanne v pk^uJa dabar 
avė vienam valdinin- ra klausima rali snresti tik- -vra stipriausia \ akaių Euro-

kada bolševikai dėl jo pasi 
skundė. Valstybės sekreto 
rius
perdavė
kui ištirti, o betirinėjant iš
aiškinta, kad kas tai pade
gė “Pravdos”’ kelias kopi
jas prie ambasadoriaus lo
vos, pats ambasadorius tada 
buvo atostogose, todėl jis ar Amerika nori ar nenori, 
visai neapsvilo. iyra atidedamas neaiškiai

Po policijos ir gaisrininkų ! ateičiai. Ar su tuo sutikti ar 
aiškinimo, padegėjas taip ir r.e? Jei nesutikti, tai ką da- 
tebėra neišaiškintas, o grį- ryti?
žęs iš atostogų ambasado- i Daryti daug ko negalima, 
rius Menšikov sakosi žinąs, Negi kariauti atomini karą,

tą klausimą gali spręsti tik
tai taikos konferencija.

Dabar aišku yra, kad ra
sai stovi ir stovės už dvi Vo
kietijas. Vokiečių tautos su
vienijimas i vieną valstybę,

kad jo palovi užkūrė “faši
stiniai banditai.”

Yra įtarimas, kad sovietai

pos valstybė, stipriausia 
ūkiškai ir greit bus stipriau
sia ir karišku atžvilgiu. Jei 
ta stipriausia Europos vals
tybę karštai pradės siekti 
Vokietijos suvienijimo, ko
dėl ji negalėtų atsimesti nuo 
Vakaių ir ieškoti kokio nora 
kompromiso su Rytais?

Šitoks pavojus yra ir pa
keitus griežčiau pažiūrą į 
Vokietiją, tas pavojus pasi- 

i darytų gal ir labai nemalo
nus. Užtat Washingtono po-kad Vokietija butų suvieny-

ta. o prie derybų stalo kaip j J!“- ..nekeičiama - bet j; 
g. rusus paspausti, kad jie vjsgj dviejų Vokietijų fakta

patys galėjo ambasadoriaus sutiktų Vokietiją suvienyti? h. jUQ skaitosi.
■ palovi padegti, kad paskui 
įgalėtų rėkauti apie “fašisti-
inius banditus”

Europos tautos, Vakaruo
se ir Rytuose, už Vokietijos Vidurinieji Rytai

ir panašius suvienijimą tikrai nenori
dalykus, bet tai tik Įtarimas, per daug stengtis. Amerikai Viduriniuose Rytuose vėl 

Indonezijos iki Afrikos gelmių, bet praktiškame gyveni- xxXxx.ocraj«xxxxxx>s«xxxxxxx»rcra00ei2«xxxxxxx^ neramu. Sirijos kariuomenės
me jo ambicijos atsirėmė ne tik Į sirijonų pasipriešinimą.
bet ir į Sudano nenorą dėtis su Egiptu i vieną valstybę. 

Žinoma, arabų vienybės idėja nežlugs dėl to, kad
Egipto diktatorius susilaukė skandaus smūgio Sirijoj. Ki
ti, gal gudresni valstybės vyrai tą idėją bandys įgyven- j 
dinti, bet Nasserio bandymas rodo, jog kelias nebus len
gvas. Atstatyti arabų galingą imperiją, kaip ji buvo nuo 
septintojo šimtmečio galo per kelis šimtus metų, atrodo 
milžiniškas pasimojimas ir Nasserio diktatūra tam dide
liam ir gal utopiškam žygiui pasirodė nepriaugusi. Ar tas 
reiškia ir Nasserio diktatūros sutemas, parodys ateitis

APŽVALGA
GINČAS DEL BURBULO

Lietuvių komunistų- spau
doje dabar tankiai užtinka
me įrodinėjimus, kad gyve
nimas Lietuvoje yra geras ir 
vis gerėja. Vienas “Vilnies” 
redaktorius L. Jonikas net 
apskaičiavo, kad kalbant 
apie Lietuvos žmonių gyve
nimą reikia neužmiršti, kad 
Lietuvoje susisiekimas auto
busais kainuoja Vilniuje tik 
4 kapeikas, kad ten butai

mo, iš valdininkų ir net ko
munistų partijos parazitų 
būsenos. Apie eilinį kolcho
zo darbininką, apie sovcho- 
zų kumečius ir apie plačiąją 
masę Lietuvos eilinių dar
bininkų gyyvenimą komuni
stai tyli. Tyli sąmoningai, 
nes tai yra daugiausiai iš
naudojami Lietuvos žmonės 
ir komunistų propagandistai 
tą žino. Bet kam kalbėti 
apie nemalonius dalykus, jei
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sukilimas prieš Nasserio
. diktatūrą ir visiškas atsisky- 
> rimas nuo Egipto gali būti 
• pradžia naujų kruvinų įvy
kių.

labai pigūs ’ir kad ten gydy- 8aIima PaWšti. Amerikos
mas nemokamas (už vaistus 
reikia dar mokėti). Vadina
si, jei pridėti pigius butus, 
pigius autobusus ir nemoka
mą gydymą, tai Lietuvos 
žmonės gyvena neblogiau 
kaip Amerikoje, nors uždir
ba tik ketvirtą ar penktą da
li to, ką žmonės uždirba čia 
Amerikoje.

Ginčytis dėl Lietuvos gy
ventojų materialinės laimės 
nėra ko, gyvenimas ten yra 
toli atsilikęs nuo Amerikos 
ir dėl to netenka labai nė 
stebėtis. Taip buvo, taip dar 
ir bus ilgą laiką.

Kalbant apie Lietuves gy
ventojų materialinį pasilai- 
kymą bolševikai sarmatlyvai 
užmiršta kalbėti apie pusę 
Lietuvos gyventojų, kurie 
velka kolchozinės bandžia- 
vos jungą. Apie juos bolše
vikai tyli, o duoda pavyz
džius iš biurokratų gyveni-

lietuviams Vilniaus biurok
ratų ir išnaudotojų gyveni
mą ir rodyti pirštu, kaip so
čiai gyveno diktatūros pri
vaišinti valdininkai. . .

Bet prileiskime valandė
lei, kad komunistų tvarkoje 
žmonės pradės sočiai ir net 
pasiturinčiai gyventi. Sa
kykime, kad rasų komunis
tams pasiseks pasivyti Ame
rikos žmonių gyvenimą. Ar 
dėlto komunistinis režimas 
bus priimtinesnis žmonėms? 
Ar pradėsime rusišką oku
pantą kelti ant šakės, kad 
žmonės Lietuvoje nebadau
ja ir visi prikemša savo pil
vus iki valiai?

Atsakymą į tą klausimą 
nesunku duoti. Tie žmonės, 
kurie mano, kad prikimštas 
pilvas via viskas, bolševikų 
pasiekimais galės būti pa
tenkinti, bet daugumai žmo
nių bolševikiškas režimas

(BALTIEJI PUSLAPIAI)

JOJE BUS PILNAS TELEFONŲ SĄRAŠAS:

BOSTONO MIESTO, BROORUNE, CAMBRIDGE ir S0MERV1LLE
. .Telefono savininkai tuose keturiuose miestuose turi pra
nešti dabartiniu laiku savo Telefono Biznio Ofisui apie no
rimus padaryti pakeitimus reguliariniame telefono savininku 
sąraše. Papildomas rezidencijos ar biznio telefonu Įtraukimas 
į baltuosius puslapius dar gali būti padarytas.

Specialūs Užrašymai

Telefonų savininkai visiškai až 
Bostono, Brookline, Cambridge 
ir Somerville ribą, kurie nori įsi
rašyti į naująją Bostono Telefo
no knygą (baltuosius pusla
pius), turi kreiptis į savo Tele
fono Biznio Ofisą dėl spėt i ali
nio susitarimo prieš spalio 17 d.

4 Telefono Knygos 
aptarnaus Bostoną ir Apylinkes

Naujoji Bostono Telefono Knyga (bal
tieji puslapiai) turės stambesnes raides, 
joje bus apie pusę tiek puslapių kiek da
bartinėj knygoj, ją bus lengviau skaityti 
ir lengviau vartyti negu iki šiol.

Ateityje sąrašas visų Didžiojo Bosto
no telefono abonementų bus padalintas į 
naująją Bostono Knygą ir tris sričių tele
fono knygas: Šiaurės Priemiesčių, Pietų 
Priemiesčių ir Vakarų Priemiesčių.

NiW ENOUAND ffJLY) TELEPHONE

Diktatorius Nasseris bū
tų mielu nora Sirijos karių 
maištą pasmaugęs karo pa
jėga, bet jis pasirodė bejėgis 
prieš sutaniną sirijonų vei
klą ir turėjo nusileisti, bet 
jis neužmirš jam padaryto 
Įžeidimo ir jo planų suardy
mo. Kur nusidauš jo kerš
tas ir prieš ką, pamatysime 
vėliau, bet visai nieko neda
ręs Nasseris nebus, nes tai 
būtų jo bajėgiškumo įrody
mas, ko diktatorius negali 
pakęsti. Jei jis negalės su
kurstyti kovų pačioj Sirijoj, 
jis gali bandyti atsigriebti 
prieš Izraeli, juo labiau, kad 
paskutiniu laiku santykiai 
tai p žydų ir arabų Izraelio 
valstybėje yra labai pablo
gėję.

Karas Indokinijoj

Buvusioj prancūzų kolo
nijoj Indokinijoj ramumo 
vis dar nėra ir taikos reika
las ten atrodo liūdnai.

Viena buvusios Indokini
jos dalis—Laosas jau ruo
šiamasi “nurašyti į nuosto
lius,” kaip tai buvo padary
ta su šiauriniu Vietnamu.

Bet dabar lyg ir nelauktai 
suliepsnojo pilietinis karas 
pietiniame Vietname, kuri 
Amerika visaip remia ir rė
mė. Ten jau gresia pavojus, 
kad komunistiniai partiza
nai kraštą perkirs į dvi da
lis ir padarys iš to krašto an- 

! trą Laosą.
j Apie pietinį Vietnamą gir
dėjome, kad ten vyriausybė 
vykdo žemės reformą, kad 
Amerikos pagalba ten yra 
protingai sunaudojama, kad 
kraštas turi stiprią kariuo
menę ir yra pasiruošęs grn- 
liai stato pavojun visos val
stybės buvimą! J. D.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS OBERL1N, OHIO.

išvyko S. Kairys

Chemikas Steponas Kai- 
anauą, kut jis it 

Marijona seniau gyveno.

Dar apie SLA 57kp. banketą mą, jos tarpe motiną, Miami,
Praeitame numerv buvo Fla ’ gyvenančio Stevensono

pastebėta, kad bankete buvo žmoną; Stefanija Piktelienė, PI™ , 

svečių ir iš tolimesnių vieto
vių, kai kuiie jų buvo ir su
minėti. Aš dar norėčiau tu ... . , . . „ , . .. , ,
tolimesnių svečių sąrašą clskus Auks“kaln>s Hugal, tu su dr. J. Mauruku vykdė 
papildyti: iš New Haveno— šv. Kryžiaus kolegijos profe- mokslinius tyrinėjimus.

Jokūbas Šilalė,
-čečeti

cas Paškevičius, kun. Pran- i Elyria ir ten ligoninėj kar-
Venickaitė-čečetienė, Vin- St. Kairys gema. atvyko

A. Gailiūnienė, J. Mačys, 8011US» palikęs du broliu — 
Rinkevičiai, iš Bostono Juozą Hugal Dorchestery ir 
Wadeliai, iš Brocktono Kl.' Vincą Hugal Baltimorėj, 
ir Alb. Čiurbulėnai, iš Gil- Md- šauhen^ Nor-
bertville J. Stanekevičius, woode.
0. Stulgaitienė, Gudauskai, Sandara nepamirio S.Kairio 
Veličkos, J. Ramonas.

Rengėjų nuoširdus dėkuiĮ 
visiems svečiams, programos 
dalyviams, kalbėtojams. A- 
čiū SLA centro sekretorei 
B. Pivaronienei, kad ji nepa
gailėjo brangaus laiko ir 
mūsų bankete dalyvavo.

Tą dieną buvo Piliečių __$io.
Klubo didelis kiautvarlių ba
lius ir ”Laisvės“ piknikas, 
bet tie parengimai nepaken
kė mūsų banketui. -

Kitas didelis banketas

Sandaros 16-toji kuopa
rugsėjo 23 d. susirinkime 
prisiminė sunkioje padėty 
esantį Lietuvos nepriklauso
mybės akto signatarą Ste
poną Kairi ir iš savo kuklių 
lėšų paskyrė jam dovanėlę

J. Krasinskas

WATERBURY, CONN.

Rudens vakaras—koncertas

Amerikos Lietuvių Ben-

Paskutiniuoju metu jam 
apsigyvenus ooerlme, teko 
su juo dažniau sus.tikti. Jis 
lankydavosi Mildos ir Rim
vydo Šiloajorių šeimoje, ir 
čia tekdavo gėrėtis jo kon
certais — jis ne tik chemi
kas, bet ir geras pianistas.
• St. Kairys nesijautė čia 
patenkintas, nes buvo pri
pratęs gyventi ten, kame bu
vo didesnis lietuvių skaičius, 
o Elyria ir Oberlino miestuo
se lietuvių tėra tik viena 
antra šeima.

Linkime S. Kairiui sėk
mės, mes jį ir jo skambintas 
lietuviškas melodijas ilgai 
ilgai atsiminsime.

A. Ž.

ČIA ATOSTOGAl JA PREZIDENTAS

i.~mmersmith farma prie Newport. R. I.. kur prezi
dentas J. F. Kennedy su šeima atostogauja. Namai 
priklauso prezidento žmonos motinai su patėviu.

MONTELLO, MASS.

KAS SKAITO RAŠO, 
TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Siuvėjų reikalai viškų sūrių, kūrins jis savo

Teko susitikti Brooklvne k™“'u^j kurnėjo, atsi- 
.......... vežti. Ten ji ištiko siraieslietuviu siuvėjų biznio agen- .
ta Vita Ubeių, kuris ateto-|PneVuoI,s’,n^z-a? » 
vauja siuvėjų unijos lietuvių V?
54-ja m skvriu,i rodos, ket-

gi.neVelionis i 9 >2 m.viltus ar penktus metus. Jis, 
paklaustas apie siuvėjų rei- i Daržuose: po antro pasauli- 
kalus, atsakė, kad jie nėra :n’° ^aro atv> KO ? JAV, apši
urtai geri. Lietuvių siuvyklų ;§yveno Broo- lyne ir tuoj ki- 
beliko 3: A Bubelio, G. bo i versi3 ~ gamino saldai- 
Eiržio ir A. Matulio. Iš jų n^us» dabar laike maisto da- 
geriausiai dabar sekasi G.J/kų krautuvę, kunoje turė- 
Diižio dirbtuvei, o po jos , j® *r užsi' uo įvežtų pre- 
A. Bubelio. 1

Kitas didelis banketas
bus spalio 22 d. Vytauto par- . ... . .
ke. JĮ ruošia Senų Žmonių druomenės VVaterburio apy-
Pagalbos Dr-ja. Tai bus par- J*Rkės tradicinis RLDENS
ko uždarymas. Pietūs 1 vai., VAKARAS - KONCERTAS 
popiet, bus dainų, muzikos šiais metais įvyks šeštadienį, 
ir kalbų.

THOMPSONVILLE,CONN.

Mirė B. Gudaitis
Rugsėjo 3 d. mirė Bene

diktas Gudaitis, palikęs liū-

Sandaros susirinkimas
Spalio 12 d. bus svarbus 

Sandaros kuopos susirinki
mas, pirmas po kelių mėne
sių atostogų, todėl jame bus 
daug ko aptarti, bus galima 
ir mokesčius sumokėti. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

Kortų vakarai

MASKVOJ OBUOLYS 
50 KAPEIKŲ

Serga prel. K. Vasys

Jau ilgokai serga Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos 
kleb. prel. Konstantinas Va- 
svs, gydosi šv. Vincento li
goninėje.

Mirė šie lietuviai

Mirė Rožė Balkūnaitė- 
Kilinskienė-Stelmokienė, pa
likusi nemažą liūdinčią šei-

spalio mėn. 7 d. šv. Juozapo dinčius žmoną Magdaleną, 
parapijos salėje. Pradžia 3 sūnus ir 3 dukteris ir 19 
7 vai. vakaro.

Ką tik pasibaigė Bendruo- gilią užuojautą, 
menės surengta pasisekusi Velionis buvo 
dailininko Juozo Pautie- “Keleivio’

rvvtzjiiiia į;ai vzvici.

NAUJAUSIOS KNYGOS

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai, 440 
psl., kaina.............. $5.00

TREJOS DEVYNERIOS, 
dr. S. Aliūno humoristi-

Su velioniu teko daug san
tykiauti, ir jį pažinti kaip 
rimtą, eneigingą vyrą, gerą 
lietuvį.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje! 
Tavo broliui kun. P. Dagiui 
ir kitiems artimiesiems reiš
kiu gilią užuojauta

Negailestinga mirtis kas 
savaitė skina ne tik senosios 
kartos, bet ir dar gana jau
no amžiaus lietuvius. Laido
tuvių įstaigų savininkai lie
tuviai Aromskis, Baltrūnas, 
Garšva ir Šalinskai amžino 
poilsio išveža kas savaitė po 
kelis lietuvius, bet kadangi 
daugelis jų lietuvių visuome
niniame gyvenime nebuvo 
pasireiškę, tai ir spaudoje 
apie juos nieko neparašoma. 

K. Žemaitis

EDINBORO, PA.

—O kaip A. Matulio siu
vyklos reikalai? —paklau
siau.

—A. Matulis per pasku
tiniuosius metus prastai dir
bo. Jo svekata buvo pašliju
si, buvo net siuvyklą parda
vęs, dabar pradeda i-uoštis 
kariškam užsakymui, tik ar 
pavyks surinkti siuvėjų.

—Negi siuvėjų tiūksta?
—Ir dar kaip,—atsakė V. 

Uberas. —Paprastiem dar
bams jų netrūksta, bet di
desnio išsilavinimo reikalin
giems jų labai trūksta. To
dėl ir bijau, ar A. Matuliui 
pavyks iš naujo darbą pra
dėti.

—O kaip Diržys?
—Dii-žys, reikia pasakyti, 

šiuo metu geriausia dirba, ir 
darbininkai gerai uždirba.

Beje, A. Bubelis, atrodė,

Keleivio skaitytojas Pet
ras Stočkus, iš Spokane, 
Wash., kuris ką tik grįžo iš 
ligoninės, kur jis gydė sulau
žytą koją, atsiuntė iškarpą iš 
vietos laikraščio. Joje yra 3 
žymių ledo čiuožėjų atvaizdai 

Kortų vakarai būna kiek- ir jų įspūdžiai iš jų kelionės 
Sovietijoje su Ice Capades.

Jie sako, kad jų pasirody
mai turėję didžiausio pasi
sekimo. Maskvoj jie gyvenę 
1959 m. statytame viešbuty,

vieną antradienį nuo 8 vai. 
vak. Sandaros salėj, 30 In-

anūkų, kuriems reiškiame tervale St., duodama vertin

ilgametis 
skaitytojas. Jo

Ją aplankė virs 400 asmenų vYro mirtį, pratęsė prenume- 
ir nupirko 17 paveikslų, nors rata *r kitų metų

gų dovanų.
Klube galima gauti gar

džių gėrimų ir pizza. kuria į 
Klubo virtuvė yra plačiai ži
noma.

T. Miliauskas

L V VI

paroda vyko tik dvi dienas 
(rugsėjo 16 ir 17).

Apylinkės valdyba tikisi, 
kad ir ateinantis parengi
mas —Rudens Vakaras— 
bus gausus, nes koncerto 
programa yra tikrai įvairi. 
Ją atliks gerai pasiruošęs 
New Yorko vyrų oktetas, 
muziko A. Mrozinsko vado
vaujamas. Be to, muzikas 
Mrozinskas pianu solo pa
skambins dalį programos, oniai eilėraščiai, 64 psl., 

kaina ...... ........... $1.00 jis visada yra publikos mė
VIENIŠI MEDŽIAI, romą- giamas* 

nas, parašė Alovzas Baro-i Fo koncerto šokiai, geram 
nas, 117 psl., kaina $1.50 orkestrui grojant, užkan-

ANGLŲ KALBOS GRA- baras’ lotenja ir kiti
MATIKA, 215 psl., kieti vir- ,

sėliai, kaina.......... $3.50 , L* B- vVaterbuno apylin-
A kės valdyba kviečia ne tik 

KLUBAS, Antano AVaterburio, bet ir apylinkės
Tūlio 11 novelių, 196 pel ,ietuvius . „ antra
kaina ................. $3.00. .sezono parengimą

našlė, pranešdama anie cayn

kalendorių.

M. žvinakis iš New Britain, Ct_ 
prie saro žmonos Karolinos ir 
vienintelio sūnaus Mykolo ka
po. Jo žmona mirė 1959 m. spa
lio 15 d., o sūnus seniau.

Nauji leidiniai

. jis jau gnunąs nes, ma-skad sukl jis stebuk
lingai išnėrė iš visų bėdų ir 
dabar darbo turi užtektinai,

V1VF5C1 iruvy Idilei II

AUKOS ALTUI

darbas. Maitinę juos gerai, 
bet maskviečiai prie duonos 
ilgose eilėse stovėję, už vie-1 
ną apelsiną ar obuolį turėję 

Amerikos Lietuvių Tary- m°kėti 50 kapeikų, 
bai (ALTui) Lietuvos lais- Jaunimas esąs draugiškas 
vinimo reikalams aukojo ii*, atrodo, norėtų gyventi

;' Shenandoah, Pa., SLA 23- taip. kaip mes. vakariečiai,
4 čios kuopos šie nariai: gyvename.

A. Staniškis $5. _______________________
Po $1 — P. Alex. J. Ur- 

i bonas, J. Subačius, A. Šile
lis, D. Vaikšnora. J. Staniš
kis, iš viso $11.

Aukos atsiųstos per A,
Staniškis and Co. Traders 
in Domestic and Imported 
Spices.

Aukotojams ALT reiškia 
padėką.

ALT Sekretorius

KeTeairionSifktraciifkUtl Pl'°^rama prasidės labai, VenTzuelos Lietuvių Savi- 
K Je* punktualiai — 7 vai. vakaro.. šalpos Bendiuomenės Cara-

636 E. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass. M. K.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje apraioma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų dartf;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovrstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
ESeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Teras valstijos tartai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Ka|p gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiala paveikslais.

Knyga jau išėjo. Uiriaakiuslems knygą tuoj pat 
sunčiame. Kaina 76 centaL

cas Apylinkės Valdybos ne
periodinis leidinys. Jame 
yra straipsnių, eilėraščių, 
Eltos žinių, o taip pat daug 
informacijų iš Venezuelos 
lietuvių gyvenimo. Iš jų ma
tyti, kad ir ten nublokšti lie
tuviai stengiasi nepamiršti 
šūkio: „Lietuviais mes esa
me gimę, lietuviais turime 
ir būti“, todėl organizuojasi 
ir bendromis pastangomis 
rūpinasi išsilaikyti. Matyti, 
kad ir ten, kaip ir visur, vie
niems pavyko geriau, ki
tiems blogiau įsikurti, kad 
jaunimas siekia mokslo.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Suvažiavimas, 41 psl.

KUO PASIPIKTINO 
KUN. BAČINSKAS

Australijos Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Tary
bos pirm. V. Kazokas vie
name savo straipsnių Aus
tralijoj leidžiamoj „Mūsų 
pastogėj“ tarp ko kita para
šė, kad „...mūsų bendruo
menėje kunigas tėra tik 
unus inter pares (vienas 
tarp sau lygių) ir todėl be 
specifinių (ypatingų) teisių 
ir privilegijų.*‘

Tas labai nepatiko kažko
kiam kun. dr. P. Kačinskui, 
kuris dėl to straipsnio verčia 
ne tik V. Kazoką, bet ir visą 
Bendruomenės Valdybą ir 
Kultūros Tarybą atlikti jam 
viešą išpažintį.

Bet minėtos įstaigos ir 
Kazokas išmintingai padarė 
atsisakydami to karingo ku
nigo reikalavimą vykdyti. 

Visur esama kunigų, kurie

MĖGINO PAVOGTI

.Vfargie Craft iš Dowagiac, 
Mich.. buvo pagrobusi 7 me
tų Tommy Hoff. turtingo 
advokato vaiką, ir reikalavo 
iš tėvo $15,000. bet vėliau 
pati išsigando savo drąsu
mo ir vaiką paleido. Dabar 
ji aiškinasi policijai, ji sa
ko, kad jos vyras serga vė
žiu. vargas vertęs ją ieško
ti kur nors pinigų. Paveik
sle matos grobike ir pagrob
tasis.

darbininkų pilna dirbtuvė, 
uždarbiais darbininkai nesi
skundžia, žodžiu, atrodo, 
viskas tvarkoje.

—O kokia aplamai New 
Yorko siuvinio pramonės pa
dėtis?

—Ne kokia,—aiškino V. 
Uberas. —Didieji drabužių 
pramonės magnatai turi 
nuosavas dirbtuves, krautu
ves, todėl mažosioms siu
vykloms, atrodo, nebėra vie
tos. Daug tokių pramoninin
kų, kurie neturėjo savo su
kirpėjų ir savų krautuvių, 
išėjo iš biznio. Net Vity Bro
thers, kun siuvo geros rū
šies drabužius, užsidarė, nes 
neturėjo gėry siuvėjų ir ne
galėjo konkuruoti su kito
mis siuvyklomis.

—Tai nekokie siuvėjų 
reikalai, —sakau.

—Nekokie. Bet kalbant 
apie visus Nevv Yorko siuvė
jus, galima sakyti, kad lietu
viai nėra blogesnėj padėty 
už kitus. Tiesa, mes per tuos 
kelerius metus netekome 
pusės lietuvių dirbtuvių, bet 
patekome i svetimųjų dirb
tuves — Robert Holl, Wil. 
P. Goldman ir kitas, kur se
niau mes nesralėiome patek
ti. Dabar kad tik turėtume 
žmonių — vietų yra.

Siuvėjas

BROOKLYN, N. Y.

"KELEIVIS” 
Sk 17,

Čia yra Alto 1961 m. liepos Stengiasi visas organizacijas 
3-4 d. suvažiavimo Chicagoj padaryti sau paklusnias ir 
apyskaitiniai pranešimai, jose šeimininkauti, kaip sa- 
nutarimai ir kt. vo parapijoje.

Netikėtai mirė J. Dagys

Rugsėjo 15 d. netikėtai, 
visai nesirgęs, mirė Jonas 
Dagys, kunigo Petro Dagio 
brolis.

Sunkiai sirgo S. Naujalis

Senas Keleivio skaityto
jas Simonas Naujalis net 6 
mėnesius gulėjo ligoninėj. 
Ten jam padarytos dvi sun
kios operacijos, kurias jis iš
kentė ir dabar sveikas grįžo 
namo.

Linkime jam dar ilgų 
metų.

K-nas

MIAMI, FLA.

Malonus klubo banketas
Rugsėjo 24 d. Lietuvių Pi

liečių Klubas surengė ban
ketą, į kurį susirinko tiek, 
kad vos vos galėjo salėje 
sutilpti.

Po vaišių gražiai padai
navo A. Norris ir VV. Zess.

Bankete m; čiau svečių 
ir iš gana toli: Viadą Sape- 
ną ir Antaną Andriūną iš 
Kolumbijos, A ndriulionius 
iš Pittsbureho, J. Brazauską 
iš Clevelando, kui is ir gražią 
kalbą pasakė. Kiti svečiai,
matyti, nenorėjo kalbėti.

Čia norėčiau pastebėti, 
kad tokiuose banketuose ne
reikėtų daug kalbų sakyti, 
pakaktų, jei pirmininkas pa
sveikintų svečius iš kitu vie
tovių ir duotų tik jiems 
kalbėti.

Mirė Noreikų duktė
Mirė Adomo Noreikos 

duktė, sirgusi apie 10 metų, 
paliko liūdinčius tėvus ir 
dukrelę, kuriems reiškiu už
uojautą, o velionei lai būna 
lengva Dėdės Šamo žemelė. 

L. J. Stasiulis

Pakalbinkim draugus, pa
žįstamus ir kaimynus užsisa-

Velionistfl dieną buvo nu- , . . . „
vykęs į aerodromų iš Michi- kyį_ 1Cele,Tl- >“*•

gan valstijos atsiųstų lietu- na dar tik $4-00 metams.

t
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Apsukrus degtindaris Medali už pasižymėjimą
* , • i * -• darbe“ gavo 12 asmenų, jų

So\etssaja Litva rugsėjo \ ilniaus univ prof Nerandu atsakymo, netel-
13 d. rašo apie Balbieriškio į - a galvoje - Kur einu, ką da-
spirito varyklos direktorių au, \ ls mane persekioja tas
Leoną Stomą. Jis, pasirodo,! Kliuvo žveju vadovams ,ats klausimas, kas ir kokios
ne tik \aryklai vadovauja,; (E) Klaipėdos miesto par- eS°s veiėia žmogų, grįžusį
bet sugeba ir karves bei tinėj konferencijoj daug s dahartin.s Lietuvos, savo
kiaules auginti, žinoma, jas karčiu pipirų gavo žvejybos art,miaus,ei" .raugam
maitindamas varyklos mais- vedėjai. Esą. pagal plana “cK Ujkscm apjaudn 

, A j . * . , . ietį, ..pasaKoti tai, .ko neitu. bet, jas pardavęs, pini- Klaipėdos žvejybos įmones . . ...
< us sau pasiima. skolingos valstvbei 33,000 na ’ nei S|r eJ°- . ......... -
‘ v i j •• a. - - - Del to i epraientziu neiTodėl nenuostabu, kad jis centnenų žuvies. • ,J . ienos po os įsKlausvti pra-
I aune 1953 m. įsigijęs na- \ adovai — valdybos virš. esilbU auie kartinę Lie. 
mus už 20.000 rublių, 1957 i N. Telyčevas, ekspedicinės ,va k anuos taip mėgsta 
m. juos pardavęs už 52.000 siIkiu žvejvbos bazės vis. \. anai ,akinamieji "progre- 
ir Įsigijęs kitus namus už Grabničenka, jūrų žvejybos \ vuji“. u:a su^i.zę iš Lietu- 
105.000 rublių. bazės virš. V. Sokolovas ir os, kuri yi a sunkiai rusiško

Vaduotą skundą vyr. pro- kt. teisinosi, kad kaltas pla- ato p: is, austa.
kuioias pasiuntęs Plienu kaistų gavo lietuvis N. Mi- Prieš porą savaičių man
prokurorui, tas vietos milici- kika, vadovaująs laivų re-į teko klaus , tis pranešimo gė
jos viršininkui, o kadangi mor-to bazei. rai pažįstamo \ iliamo Ver
šis nebeturėjo kam tą skun- Trūksta karvių niausko, Lochestery,
dą siųsti, tai Įdėjo ji i bylą. I ~ ............... . mino salėje.

Nustokite melavę
ATVIRAS ŽODIS VISIEMS, KURIE 

LANKĖSI LIETUVOJE

TAI TAU LAISVĖ!

Gedi
mino saieje. Rengė Litera- 

tyrimo tūros Draugija (aiškiau ta- 
inspektorius riant "Laisvei" remti). Susi- 

Yilniaus rinko 37 senukai ir senelės.

savo parapijos bažnytkai
mio, nieko daugiau ir nema
tę. O dai ar jis tinsta kalbė
ti, lyg jis Lietuvoje būtų gy
venęs 50-60 metų be jokios 
jiertraukos.

Ii Černiausko buvo ir 
skaudžiai pasijuokta

Taigi, ten Kaune, pagal 
Černiausko pasakojimą, hk- 
rai ir atvirai buvo pasijuok- 
.a. Černiauskas sako, kad. 
būdamas Kaune, vieno teisė
jo paklausęs o kiek dabar 
kalėjimuos laikote žmonių 
Teisėjas trumpai atsakęs, 
kad viena, ir ta nati rirtuok- j 
’i. Kalėjimai dabartinėj Lie
tuvoj tušti. Ar Černiauskas 
oupiato, kad įs jo buvo ban
dyta pasijuokti, negaliu už
tikrinti, bet kad. kaip pr. 
vasarą buvusi Lietuvoje ir 
ypač po tos kekonės kaip

DŽIAI GIASI, EAD VĖL MATO

izavtu uziuugiasi atgavęs >150.000 vertės Modt-
gliam pieštą paveikslą, kurį vagis buvo pavogęs iš jo 
Bei Air. ta!il_ namo. Policija surado ir dar 3 iš jo 
pavogtus paveikslus. Pakliuvo ir vagis realesteitinin- 
kas Lošta Mėsa. Vogti brangius paveikslus dabar pa
sidarė mada. . .

j- , . • , - - - Gvvulininkvsteso direktorius, kaip ir seniau, . i - , . , • instituto vvr.kiaules ir karves augina. n * , ,*T Br. Zeoenka per
• ol^sj)On entas rašo, kad ia(jįja kalbėjo, kad kolcho- jau apie 70 metų, išskyrus! iabai besidomaujanti Lietu 

Men 1 i lenų gy \ u ių pnemi- zaj jr ^ ehozai vidutiniškai maro gerus kaimynus Ro-Į vos vargšų žmonelių gyveni- galėtumėm 
ttaru naudojamos že- beita ir Barborą Sherelius.! mu. galiu šimtu Inocentumo punktui Stoma pristatęs. 100 heklanl naudojamos « 

3kanes, 19 kiaulių ir Šimtus mfe tetuH po <, melžiamai 
triušių, o kiek, rašoma, jis

mu, galiu šimtu procentų
po H melžiamas • Černiauskas čia buvo užtikrinti, kad tas teisėjas ... biau.. laikais 

karves.o gerai ūki sutvarkę žinomas kaip progresyvių-: tikrai iš p. Černiausko klau-

Kad visi susis ieniję gaišiau krovė, jei ne svetimieji, rytų 
pašaly lį tiesos aiejunaif

zouį apie uaoai tinę ractuvą? Kai prieš 50-60 metų vy

pa.cavė Alytaus ir Kauno gajėtų turėti po 30-35 mel- j\J * lietuvių veikėjas, labiau sjmo pasijuokė 
spe u įantams, to niekas ki- žiamas karvesi jkaip kiti piasilayinęs, ne- nonas
tas nežino. Jis ir kiaulių pri- žemas esąs ir karvių pie_ vengęs drąsesnio žodžio tos
žiūrėtoją pasisamdęs iš va- ningumas. 
n klos lėšų, ir tas jau parda
vės 10 kiaulių, 2 karves, 13 P,anas sau’ *yvenimas sau 

Iš Vilniaus radijo nigsėjo 
16 d. pranešimo sužinota, 
kad Pagėgių lajone buvo 
užplanuota pastatui 700 na
mų. o pastatyta tik 18. Pa
nevėžio rajone užplanuota 

Gautam laiške iš Lietuvos pastatyta 60. Mažeikių 
lasoma: .rajone užplanuota 125, pa- mas savo praneš.mą apie da-

n_x_'statvta 25 ji___ ____ t _____  _r___ :____--
t

aviu.
Aišku, geras pečius aukš 

tybėse turi tas Stoma.
Raseinių rajone 
neužteks duonos

"Duonos šiemet reikės statyta 25.
prisipirkti. Ką gausime 
koIuk.o, neužteks. Derlius

iš1

nepaklausė to teisėjo, ku- pacios minties žmonių susi- - , ■■ : ,1 ^ ... nems galams jis pats laiko-linkimuose ir šiaip suėji 
muose, net buvo pradėjęs 
veikėjauti siuvėjų unijose 
ir kitur.

Bet kai dabar jį išvydome 
DLK Gedimino I)r-jos sa
lėje po kelionės iš Lietuvos, 
tai nabagas grįžo ne tik be

Ir mūsiškiai Maskvos ko
munistų savanoriai vergai iš * 
Vilnies ir Laisvės stovyklos 
nuolat šaukia apie laisvę da- 
oaitinėj Maskvos valdomoj 
Lietuvoj.

Kas dar nors šiek tiek pa
jėgia savo protu gyventi, tas 
žino, ko veiti yra tie masko
lių svaičiojimai. Bet ir 
patys maskolberniai neapsi
žiūrėję paskelbia jų pačių 
tvirtinimus sugriaunančių 
paktu.

Štai Laisvės Nr.76 pa- 
kelbtas Leono Lapinsko, 
yv. Vilniuje, laiškas, iš ku- 
io sužinome, kad jis norėtų 

skaityti Laisvę, bet, "deja, 
prenumeruoti "Laisvę“ mes 

eturime galimybių“.
Vadinasi, jei kas nors 

užsieny tau tą laikraštį už- 
prenumeruos, gali ji gauti, 
>et pats negali jo išsirašyti.

’ Sovietiškajame rojuje“
. et kito krašto komunistinio 
laikraščio pats negali išsira
šyti (apie kitokius nėra nė 
Kalbos), o mes, gyvenan
tieji "kapitalistinėj nelais
vėj“, galime viso pasaulio 
laikraščius užsisakyti.

Matote, kokia laisvė so
vietinėj karalystėj!

kome iš Lietuvos, daugelis 
vykome, kad rastume dau
giau laisvės ir atsikratytume

Kodėl ponas Černiauskas namieji 'pažangieji". Apie rusM vergijos. Šiandien mes __
kuių, esu tikra, kad nedaugj FačiS užkrautų bau- KUR DĖTI CHRUŠČIOVĄ 
ką išmanome. Ar negeriau džiavą drįstame vadinti
būtų jį išsiversti į savo gim- Į laisve.
tąją aaioąr zvr u=u vas zoois Gana jau mūsų tėvų tėvai

aš dažnai 
girdžiu zodj kolonializmas.
i pac jį mėgsta vaitoti vadi-

mas teisėjo pareigose, jei 
jau kalėjimai tušti? Kam 
tiek daug policijos yra lai
koma, kurių ant kiekvieno 
kampo po kelis teko matyti 
lankantis Vilniuje, Kaune 
ir kitose Lietuvos vietose?

pilvuko, bet ir be drąsesnio, O mano galva galvojant, jei 
norima sužinoti dabartinės 
Lietuvos kalėjimų padėtį,

U™ ,1 ~.A.- 
i i auma'

mue oe* » w pi t*iivciin« viu
baltinę Lietuvą, pirmiausia

ne ią paų reisKia,
name bauaziava

aą vaui- 
sveti

mųjų išnaudojimas" ir pan.

rusams pnvergavo, tad kam 
dar mums vergauti, gyve
nant čia, laisvame ir demo-

ir tatia užuot plepėjus apie kratiniame krašte ? Juk gir- 
AtriRoj gyvenančius, dar

Varšuvoje, Pragoję, Bu
dapešte slaptai pasakojama:

Po perversmo valdžią pa
ėmė vadinamoji "antipaiti- 
nė grupė“ su Malenkovu, 
Kaganovičium ir Molotovu 
priešakyje. Jie Kremliuje 
svarsto, ką daryti su Chruš
čiovu.

Malenkovas siūlo jį pa
skirti į Mongoliją ambasa
dorium (Juo ten buvo iš
tremtas Molotovas ir tik po 
keleriu metų iš ten nukeltas 
menkom pareigom į Vieną).

—Negalima, —pasiprieši
no Molotovas.—Jis ten susi
pras su Mao Tse Tungu ir 
šnipinės prieš mus.

—Jau geriau paskirkim jį 
Semipalatinsko elektrinės 
direktorium (Ten Cruščio- 
vas ištrėmė Malenkovą),— 
pasiūlę Molotovas.

—Blogas ir tas pasiūly
mas, —įsikišo Kaganovičius. 
—Jis ten energingai dirbs 
ir užsidirbs daug pinigo. Aš 
siūlau jam duoti suklastotą 
pasą, kad jis yra čydas, ir 
tegul tas niekšas ieško 
Maskvoje darbo.

Kam jums jautis?
Chruščiovas, kalbėdamas 

-;u Amerikos pramoninin
kais, papasakojo jiems apie 
lidžiulę Sovietų Sąjungos 
lažangą įvairiose srityse.

—Žiūrėkite, — pasakojo 
Nikita, —Sovietų Sąjungoj 
net veislini jauti galima 
>irkti už 100 rublių.

Amerikiečiai, išėję iš 
{remiiaus, sutiko Izaoką 
Levinsoną, kuris paprašė 
įmerikiečius parduoti jam 
Irabužių ar ko nors kita.

Besikalbėdami su tuo Iza- 
»ku, amerikiečiai pasakė 
am, ką jiems Chruščiovas 
uvo pasakojęs, ir paklausė, 
r tai teisybė.
— Jei draugas Chruščio- 

as taip pasakė, tai turi būti 
visybė, kad jauti galima nu
mirkti už 100 rublių. Bet 
kam jums jautis? Geriau ei
kite į turgų ir pirkite viščiu
ką už 200 rublių.

Niekuomet žmonės taip nepri
artėja dievams, kaip darydami 
gerą artimui.

Cicero

darni dabartinės Lietuvos 
palyginti mažai civilizuotus Į okupaciją, tuo pačiu patys 
žmones, kalbėkime apie gy- iwiduodame jų prievartai, 
venimą Lietuvoje. Plepeda-• U juk dvasinė baudžiava 

siūlyčiau p. CermausKui įs Į mi apie afrikiečių teises, ko- i dažnai yra daug sunkesnė, 
Vilniaus išsirašyti komunis-i dėl mes., pamirštame., savo ' negu kūno.drąsusis“ Černiauskas ban

dė užsitikrinti ramybę. To
dėl visus perspėjo, kad, jei

žmonėms pasiųsta 450 xas bandvs jo kalba titikdv- • .... » «* ” •

450 agitatorių aiškina
, . , ,, - , (E) Vien kursenu rajonobuvo blogas, vasarojus dar r , -, _. darbo zvisas tebėra ant lauko. Va-. n . agitatorių naujajai komu- sara šiemet pas mus salta ir • . . ., , nistų partijos progiamai ais- slapia.. Reta diena, kad ne- kjntj
lytų. Dabar tik kelios dienos 
buvo saulėtos, o šiandien ir 
vėl lyja. Bulvės molynuose J. PALECKIS GIRIASI

tų laikraščius (kitokių da- j tikrųjų brolių ir seserų lietu- 
bar ten ir negausi) "Tiesą“ i vių dabartinę sunkią kolko- 
ir "Šluotą“. Patarčiau pinigų zinę baudžiavą, o ir visų ki
bė reikalo nemėtyti, užtektų ! tų Lietuvos žmonių beteisę 
ir vienam mėnesiui. Ir pama- padėtį? Kodėl pamirštame dyti, dabar grįžęs į didžių
tysi, savo akimis netikėsi, aP»e visus tuos, kurie be jo- laisvių kraštą, drąsiai pasi- 
kiek ten daug rašoma apie kios ka,tės buvo. išvežti į purtyk ir pasijusi, kad esi 
teisiamus visokiausius išeik- Sibiro tyrus ir ten badu iš- laisvas nuo bet kokių raudo-

ir žemose vietose supuvo ir 
dabar brangesnės, negu bu
vo pavasari. Mūsų bulvės 
užaugo neblogos, jei nesu
pus. kol nukasime, tai turėsi
me. ką valgyti, nes bulvės 
pagrirdinis kolūkiečio mais
tas. “

Niaskva nesigaili ordinų

’L’ž didelius nuopelnus 
mosiant specialistus ir vys
tant mokslą“ Maskva apdo
vanojo ordinais ir medaliais 
68 aukštųjų mokyklų pro
fesorius.

Lenino ordiną gavo: Kau
no politechnikos inst. rek
torius K. Baršauskas, Vil
niaus univ. rėkt. J. Kubilius, 
to pat uriv. prof. Br. Prans- 
kus-žilionis ir Vilniaus par
tinės mokyklos dir. K. Tiš
kevičius.

"Darbo raudonosios vė
liavos“ ordiną gavo 8 asme
nys, jų taipe Žemės ūkio 
akademijos prof. V. Ruokis, 
Vilniaus univ. prof. S. Jan
kauskas. Kauno politechni
kos inst. prof. J. Indriūnas.

"Garbės ženklo“ ordiną 
gavo 22 asmens, jų tarpe 
Kauno politechnikos inst. 
prof. A. Purenąs, Vilniaus' 
univ. prof. Z. Žemaitis, P. 
Brazdžiūnas. t

"Prezidentas“ Justas Pa
leckis iš Briuselio parašė 
laišką Vilnies redakcijos 
nariui L. Jonikui. Justas ra- 
o, kad ten dalyvaująs Tarp- 
•'arlamentarinės Sąjungos 
konferencijoje, esąs Sovietų 
S-gos delegacijos vadas, o 
‘oj delegacijoj esą tokie vy
rai, kaip Rusijos ministeris 
Borisov, aukščiausiojo teis
mo pirm. Gorkin, Gudijos 
mokslų akademijos pirm. 
v. Kuprevič ir kt. ir, girdi, 
man. Telšių žemaičiui, ten

ka vėl vadovauti šiai dele
gacijai iš ivairių tarybinių 
tautų atstovų“.

Nėra čia ko girtis: Mask- 
a liepė, ir klausyk. O ji 

;ino, kad juo kieno gal velėj 
avų minčių mažiau, tas tuo 
geriau pakartos, kas bus 
iepta išmokti.

O Justas gerai kartoja, 
tas jam liepta, štai jis ir ta
me laiške rašo, kari kapita- 
istai grasina karu, o mes, 
arybiniai politikai, 'grasi

name ne kam, o taika.“
Tokią "karunką“ gieda 

Maskva, ją gerai išmokęs 
yra ir Justas. Todėl gali ir 
delegacijai vadovauti.

ti. tada nepasakosiąs visai.
\ adinasi, i ginčus nesileis, 
kad nenukryptų nuo "li- 
rijos“...

Kadangi praeitą vasarą ir
as lanKiau sietuvoje Las pa- . .
vus vietai, touei juo lao.au votoJus visokiausius sukčius ■«*>• 
ouvo Įdomu išgirsti Cer- '■ir klt°kius mekadėjus. Ir ta- Ar tai ne mūsų teisė ir pa
mauto pranešimą. įik as'da Pats, be to juokdario tei- nuga pirmiausia atsiminti 
tuiejau laimes savo gimta- ^J0’ lengvai suprasi, kiek savo brolius, seseris, o dau- 

jis pats kas dieną sukiša gelio ir tėvus? Kodėl apie 
žmonių į kalėjimus. Tiesa, juos jūs visi "pažangieji“

Broli ir sese lietuvi! Bu
vai tėvų žemėje, daug ką 
pamatei, nors gal tau daug 
kas ir buvo stengtasi nero

Trys gali išlaikyti paslaptį, jei 
du iš jų yra rtiirę.

• * •
Medali ”už darbo šaunu- , ,. ,.. * . Kiekas iums negali duoti gere-ma gavo 22 asmenys, jų A . , - - ,., ® • i 7 j s»mu patarimų kaip jus patys,tarpe žemes ūkio akad. doc._ L, , _ . (įceroF. Sklenus.

jame kaime prabūti 4 die
nas, o Černiauskas 2 dienas.

Černiauskas, lyg atspėda
mas susirinkusiųjų minti, 
pirmiausia pasipasakojo, ko- 
uel jis toks suliesėjęs grižo, 
o todėl, kad iš V ilniaus į 
rdaipėdą vežę visą dieną ir 
..ei karto valgyti nedavę.

Na, bet ką tokio pasakojo 
Čermausks? Anot jo, da
bartinė Lietuva jau pralen- 
Kusi Ameriką. Ar ką matė, 
ar nematė, bet Černiauskui 
dabartinėje Lietuvoje viskas 
pažangiai žengia. Sugriu
vę ka.muose trobesiai, su
ardę kclkozninkai esą tik 
aikinis dalykas. Greitai bū
dą pastatyti nauji gyvena
mieji namai. Jam nesvarbu, 
kad Lietuvos okupantas tas 
nasakas jau 21 metai pasa
koja. Rusų okupacija, rasų 
negirdėtas išnaudojimas 
jam tik rusų pagalba. Se
niai dabartinė Lietuva pra
lenkusi ir prieškarinę Lie
tuvą ir JAV. O kad jis pats 
tos Lietuvos beveik nėra 
matės, tai jam nesvarbu. 
Kad taip d ristu sak vti, tai 
remiuosi šiais aktais: kaip 
aš. taip ir jis, tūkstančiai 
senųjų emigrantų Amerikon 
išvyko jaunuose metuose, 
tiesiog iš gimtojo kaimo. Be

didelė dauguma iš jų visiškai 
nekalti, nes vogė, kombina
vo, kad šiaip taip galėtų ga

taip tylite, nors jie. jums ten 
lankanti, su kruvinomis a- 
šaromis apie savo vargą ir

lą su galu suvesti. Klausyda- nedalią pasakojo, nežiūrint, 
ma tokių Černiausko plepa- .kad okupanto šnipai aplink
ų. jau buvau besižiojanti, 
kad ponas Černiauskas ne
pasakok niekų, nes mes ne
same jau tokie žiopliai, kad 
tavo plepalais patikėtumėm, 
,ei tu nesusipratai, kad iš 
.avęs tik pasijuokti norėta, 
fuk ir aš pati tik peniai va- 
arą Lietuvoj žodi "kombi

nuoti“ išgirdau, ir vėliau 
dačiai man buvo išaiškinta

zujo, kaip musės.
Kodėl mes savo prakalbas 

negalėtumėm pakreipti į sa
vo kiemo tikruosius reika
lus? Pamirškime kitų mums 
įkalbėtas pasakas ir svajo
nes. Kiekvienas sukčius save 
pateisinti suranda tariamus 
"teisybės žodžius“.

Jau nemažas žmonių bū
rys lankėme dabartinę vargo

.o žodžio reikšmė. Pasaky-' Lietuvą. Isdrjskime, tik pra-
.iu teisybę, kad žodis ”kom- sižiokime, tik pasi klauskime 
jinuoti“, atseit vogti, ką pri- savo sąžinės, ar gerai mes 
jauti, ar nusukti, tai dau- <larome, jei tik melą mes 

jgiausia girdimas dabartinėje Įskleidžiame? Juk Lietuva,
/argo ir ruso bato prispaus- j mūsų ir mūsų tėvų žemė, tai 
oje Lietuvoje. ne Afrikos džiunglynai ir po

Tai tiek iš Černiausko; juos lakstą puslaukiniai

nųjų prietarų, sudrąskęs per 
daug daug metų pančiuotus 
tavo smagenų siūlus.

O kai visi vieningai stosi- j 
me dėl savo brangaus kraš
to laisvės, tada neatlaikys 
net Chruščiovo visokios 
bombos. Visi jau esame ge
rokos metų naštos prispaus
ti, tad nors senatvės valan
dose pasijuskime laisvi ir 
verti tiesaus ir atviro žmo
gaus vardo. Ar ne ramiau 
bus mirti su tyra širdimi ir 
jausmu, kad šioje ašai-ų pa- 

! Rainėje ne veltui buvo gy
venta. Gana to rusiško im
perializmo garbinimo ir jam 
pataikavimo. Kalbėkim taip, 
kaip iš tikrųjų yra: Lietuva 
yra pavergta, ir jos išnaudo
tojas rusas turi pasitraukti 
iš pavergto krašto — Lie
tuvos.

Jus giliai gerbianti 
ir mylinti

Veronika Zlotkienė,

1960 metų vasarą 
lankiusi Lietuvą

'ranesimo.
O dabar tegul bus man 

leista grįžti prie pagrindinio 
mano tikslo, būtent, prie —

atviro žodžio visiems 
tiems, kurie lankėtės

žmonės. Nesakau, kad Afri
kos žmonės turėtų būti pa
miršti, bet jais ir taip yra 
kam rūpintis. Pasakyčiau, 
net perdaug.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Ai ir jūs, kurie buvote 
dabartinėje Lietuvoje. dabartinėje Lietuvoje, labai 
Broliai ir sesės lietuviai, aiškiai, matėte., dabartinę

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947pažangūs" ir ne visai pa- Lietuvos žmonių sunkią ne-

Ar ne laikas mums dalią ir skurdą... Kas tokį psl. kaina $12. Kainą pakė- 
grįžti prie vienybės, »unkų gyvenimą jiems už- lė leidėjai.

žangūs! 
būtu
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Kalėjime nieko baisaus
Kaitą skirsčiau vienkie

miais vieną kaimą, apie po
ra kilometių nuo D. mieste
lio. Apmatavus visą pertvar- 
Kyti numatytąjį bendrą kai
mo žemės plotą ir iš doku
mentų išskaičiavus, kiek ku
tam ūkininkui to ploto pri
klauso, atėjo eilė naujų že
mės sklypų (atskiro ūkio 
vieneto) projektui sudaryti. 
Tam tikslui visas apmatuo
tas plotas smulkiai išrūšiuo
tas, lūšių plotai vėl atskirai 
išmatuoti ir įkainoti. Tuo 
įjūdu esti įvertinta visa to 
Kaimo žemė ir iš teisių į tu- 
imąjį plotą proporcingai

dintas busimasis jo ūkio 
plotas. Mano aiškinimas, 
Kad dabar tas girnas kelti 
jau pavėluotas, kad pirkėjas 
per keliolika metų besinau
dodamas pirktomis teisėmis 
jau jas įsigijo savastin, užsi
spyrėlio neįtikino, ir aš. su
rinkęs visus davinius, pa
siunčiau bylą išspręsti Že
mės Reformos Valdybai. 
Valdyba, taip pat remdamo
si Įsisenėjimo istatvmu, gin
čą išsprendė pirkėjo naudai, 
ir aš turčiau iam at i* i ka
rna tu eanvk’u i lot?!’ nri- 

[ skirti pi’kėio va’dn prie io 
dar neskirstyto kaimo že-

išskaičiuojama, kiek kiek- uies.

—Labas rytas, tėve!
—Nevarmai laoas rytas; 

aš nonų žinoti, ar pavogė 
Sovietų načalstva mano pe- 
kečį?

—Kokį “pekečį“?
—Nu, juk žinai, kokius

ta daugiau kaip $100,000. 
Be to, New Yorko pašte esą 
apie 800 sugrįžusių siunti
nių. Jeigu jų pristatymas 
siuntėjams nebus paštui ap
mokėtas, visi jie būsią su- 
raikinti.

pekečius Amerkos lietuviai —Man, vaike, seniai jau 
ati ode, kad tas pekecių siun
timo biznis yra neteisingas, 
ba Sovietų valdžia plėšia ne

siunčia į Lietuvą.
—Jessa!
—Ar ir tėvas tokį siunti- 
siuntei?ni

—Ir prapuolė?
žmonišką muitą. Jeigu nori 
nusiųsti į Lietuvą kokį ba la
kūną ar liekarstvų, tai ji sta-

ienam ūkininkui tos kainos 
priklauso. Dabar, pasirinkus 
ūkininkams naujų ūkių vie
tas, projektuojami atskiri 
ūkiai. Ir jeigu naujan skly- 
pan įeina geresnės žemės 
rūšys, tai jis mažėja, o jei 
blogesnės — didėja, kol su- 
Jaromas tokios pat vertės 
klypas, kokios priklausė 

buvusiame bendrame plote.
Kalbamame kaime dai

nuo Zigmanto Augusto va
lakų reformos laikų buvo 
užsilikęs jokiais rėžiais ne
padalintas bendi-ų ganyklų 
neblogos žemės plotas, kuris 
tik bendroms ganykloms ligi 
tol ir buvo naudojamas.

Skirstant kaimą vienkie
miais, bendros ganyklos lie
ka nereikalingos, o iš šio 
ploto vėl reikėjo rasti, kiek 
kuriam ūkininkui, vertės at
žvilgiu, reikėjo padidinti

u jei sakoma, kad kvai
liams įstatymai dar nepara
šyti, tai ir atvirkščiai,— pa
rašytų įstatymų kvailiai ne
pripažįsta... Kalbamas už
sispyrėlis nenorėjo pripa
žinti ne tik savo tėvo parda
vimo veiksmo ir pirkėjo tei
sių, bet ir įsisenėjimo įsta
tymo ir žemės Reformos 
Valdybos nutarimo. Jam at
rodė, kad visa tai niekai ir 
jeigu jis nesutiks ir laikysis 
savo užsispyrimo, tai tas rei
kalas kaip nors ir išsispręs 
jo naudai. Reikia tik nesu
tikti su matininko veiks
mais, o svarbiausia, neduoti 
jam tų veiksmų vykdyti...

Visa jo šeima susitarusi 
taip ir laukė, atydžiai ste
bėdama, kulią dieną ir kui in 
laukų kraštan aš eisiu dirb
ti. Tinkamiausia trukdymui

kuo didesnį triukšmą palai
kyti. Ji be jokių žodžių tik 
visa gerkle ir turima jėga 
rėkė: "ha! ha! ha!“, tartum 
žvėrių draskoma.

Buvo graži, saulėta bul
viakasio diena, tikra “bobų 
vasara“. Daug žmonių, dir
busių apylinkės laukuose, 
subėgo ant kalvų, kad iš 
aukštesniu vietų ealėtu pa
matyti. kas da’osi. Toks 
vaizdas “narsuolius” dar la- 
l iau padrąsino ir jie dar la- 
iau pradėjo smarkauti. Vy

ras jau ir mane pradėjo už 
skvernu tampyti, pooiei 
imatininko lauko žurnalą 
iš ran’. u traukti ir. iš tikrųjų 
i uolėsi prie teodolito, užsi
mojęs iam turėtų kas uvu 
Matydamas, kad su triukš 
madariais geruoju susikal 
bėti nepasiseks, — darbą 
pertraukiau.

Parėjęs namo parašiau 
raštą policijos nuovados vir
šininkui ir per pasiuntinį 
tuoj pasiunčiau. Viršininkas 
tuoj atsiuntė policininką, 
manydamas, kad tas reika
lą sutvarkys, bet kur tau! 
Kai išėjau antrą kartą dirb
ti,— ir prie policininko pasi
kartojo teks pat skandalas. 
Policininkas pareiškė, kad 
jis nesąs įgaliotas jokių 
veiksmų daryti. Darbą turė
jau nutraukti antrą kartą ir 
nuvažiavau pas nuovados 
viršininką pats.

Dabar į įvykio vietą su 
manim atvažiavo ir nuova
dos viršininkas. Jis pasišau
kė triukšmadarius ir labai 

'šaltai jiems išaiškino, kad

Darbas ir sveikata
\ isi g\ vybčs reiškiniai su- protinis. Mažėja šių dienų 

siję su jiHKjiniu. įicK gyvy-'uaibininko raumenų -apkio-
ės, tiek ir judėjimo lor- 

h:ū. gamtoje ia ai įvairios, 
lukše ausia judėjimo for

ma yra sąmoningas Žmogaus 
la’bas. Ne aiima Įsivaiz- 
luoti tikro žmogaus be są- 
noni; go dar’ o. Tūkstančius 
amžių įik nuolatinis žmo- 
aus triūsas 1 adv jo jam išsi- 
aikyti žiaurioje kov oje su 
amta, ir darbas tapo žmo- 
aus kūne būti nybė. Be dar- 
o. l e judėjimo silpnėja 
raujo ap' taka. organai ma 
iau tegauna maieto medžia- 
u ir deguonies. iie ima silp
f-ti. vysti nykti. 

x aigi uaioa* yia outina 
.»e l.k iniuų visuomenes, oet 
u- musų organizmo vystymo
si sąlyga, vadinasi, ir mūsų 
sveikatos palaikymo sąly
ga. l abiau lai galima pasa
kyti tik apie normalų darbą. 
O kas gi yra normalus dar
bas?

Normaliu galima pava
dinti tokį darbą, kuris ati
tinka atskiro žmogaus kūno 
ir dvasios jėgas, kuris, dir
bamas ilgesnį laiką, tesuke
lia nuovargio jausmą, bet 
nepervargina, neišsekina or
ganizmo.

negalima valdiško darbo 
trukdyti ir triukšmauti, kad

—inu, žmones Kama, Kan 
ruskiai juos vagia. Taigi gali čiai tave apnibavoja. Kažin 
būti. kad ir manąjį pavogė, kode! niekas nepranešė apie 
Ar tu negalėtum sužinoti?

—Aš, tėve, žinau apie šitą [t°kį begėdišką plėšimą 
aferą tik tiek. kiek apie ją stabdytų.

vieta, matomai, buvo pasi- už padalytus skandalus jau 
rinkta ta, kuri buvo pasi-Jie >'ra nusipelnę bausmės, 
rinkta naujam ūkiui kulti, i ° Jei dar kait3 bandys truk- 
Ir kai aš tik vieną diena pa- ir triukšmauti, tai bus 

Kouei nieKas nepranešę apie >kau tan šonan.- jų B to- vietoj areštuoti ir nubausti
tai V asinktono valdžiai, kad j ml,«s Kauno ūkininkas Pra-lč<us darbi griežčiau. Jeigu jie bustokį begėdiška plėšima su- ^'o ūkio ganyklos teises:® f da ™ .„tenkinti matininko i,

būsima ii in iikin nlnta-------
Atsitiko taip, kad prieš 

keliolika metų vienas jau

arba uždraustų
pranešė amerikiečių spauda. ^uos pekečius siųsti.

—Nu. tai išvirozyk, ką ji 
pranešė?

—Ji rašo, kad tūkstančiai 
tokių siuntinių buvo jau iš
siųsta, bet 6,000 jų Sovietų 
valdžia sugrąžino atgal, nes 
nebuvo nusiųsti pinigai So
vietų muitui apmokėti.

—Bet iš manęs agentas 
paėmė pinigus už muitą. Ir 
už muitą, ir už nusiuntimą.

—Pinigai buvo imami iš 
visų, tėve, kas tik tokias do
vanas Lietuvon siuntė.

—Tai kodėl Sovietai tuos 
pekečius grąžina?

—Turbūt Sovietų valdžia 
tų pinigų negavo, tėve.

—Ar tai agentas pavogė?
—Agentų yra daug, tėve. 

Jų tarpe yra ir lietuvių. Bet 
neatrodo, kad jie čia būtų 
kalti. Jie patys tų siuntinių 
Lietuvon nesiunčia. Jie tik 
priima užsakymus iš žmo
nių, paima nustatytą mokes
tį ir viską siunčia tam tikrai 
agentūrai New Yorke.

—lai atrodo, kad ta a- 
gentūra daro kruked biznį, 
ar ne?

—Taip atrodo, tėve.
—Nu, tai reikia apskųsti 

valdžiai. Tegul uždaro suk
čius į lakupą.

—Valdžia jau žino. tėve.

—Tėve, VVashingtono 
valdžia gerai tą Sovietų val
džios lupikavimą žino, nes 
Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo padavusi jai skundą.

—Tai kodėl ji nieko ne
darė?

—Atrodo, kad nenorėjo 
Sovietų valdžios erzinti. Ji 
atsake Amerikos Lietuvių 
tarybai, kad tai yra laisva

ne-
buvo M.'dav«’kitorirrttaž!nirltams kasti mano Patenkinti matininko ivyk-

nurodytoje vietoje ntbeži- darbu Ui esąs kitas, 
teisėtas kelias, per žemės 
tvarkomąsias komisijas, ku-

kaimo ūkininkui, kuris pirk
tomis teisėmis ir naudojosi, 
tuo būdu ganydamas savo

nurodytoje vietoje 
niam ūkių stulpui įtvirtinti 
(tai ir buvo numatyta uzsi-

, .mas, bet didėja smegenų, 
nervų sistemos darbas. O 
. ervų sistema pavargsta 
greičiau, negu raumenys, to
dėl protinio darbo darbinin
kui poil rio reikia nete.i dau
giau. negu fizinio darbo dar
bininkui.

Kiekvienas darbas, koks 
jis bebūtų, turi kaiteliotis su 
neilsiu. Reikia pasakyti 
keistą tiesą, kad dauguma 
mūsų moka gerai ir našiai 
Urbti, bet nemoka tirkarnai 

: lsėtis. štai, darbo pertrau
kos metu daug kas c a pat, 
darbo patalpoje, griebiasi 
pypkės ar cigaretės, užnuo- 
lija orą ne tik sau, bet ir 
nerūkantiems, užuot išėję į 
kiemą Įkvėpti giyno oro. 
šeštadienio vakare daug 
kas skuba į smuklę ir sėdi 
ten ligi išnakčių, paskendę 
dūmuose.

Kiti mano, kad tikras po- 
yra gulėjimas, sėdėji

mas, nieko neveikiant, nieko 
negalvojant. Tai irgi netie
sa. Poilsis turi būti aktyvus. 
Norint, kad pailsėtų vieni 
organai, reikia duoti veikti 
kitiems. Jei darbe pavargo 
i ar kos, jos greičiau pailsi 
einant pėsčiomis iš darbo. 
Jei darbas stovimas, kojos

Tobulėjant gamybos tech
nikai, stiprėjant darbininkų 
organizacijoms, darbo lai-i pailsi ne tik gulint, bet ir 
kas vis trumpinamas. (sėdomis ką noi’s rankomis

Darbo mechanizavimas dirbant. Jei pavargome nuo 
padarė tikrą revoliuciją dau- galvos darbo, ilsėkimės, 
gelio profesijų darbo pobū- dirbdami rankomis. Ypač 
dy, ir tai turi didelę svarbą naudinga padirbėti sode, 
darbo santykiui su žmogaus darže su kastuvu, grėbliu, 
sveikata. Technika pralenkė kirviu. Tą patį tikslą galima 
žmogaus organizmą. Ji ne pasiekti slidinėjimu, čiuoži-
tik išlaisvino jį iš alinančio 
raumenų darbo. Daug kur ji 
atėmė iš žmogaus ir tai, kas 
būtina jo sveikatai, būtent, 
nuolatinį ir darnų visu rau
menų judėjimą, reguliuoja- 

' mą smegenų veiklos. Devy-- - .... ........ rioms galima bus tuos savo
gyvulius dabar skirstomame spyreliui naują ūkį atzymc- •. k : i-dėstvti ’’ -------------- j
kaime. Ir tiek šio kaimo ūki- kaiP visi staiga išgirdo- į. Dabar matHiS mollR“>JO amžiaus paoaigo- 
rinkai, tiek ir tuomet ūki-,me nuo kaimo pusės nepa- , , . je lnz’ Aa^lor Pasiuie visą
ninkavęs mirusio pardavėjo Pras^4 riksmą: į mus bėgo 
sūnus apie tai seniai žinojo &a,‘s^aj lėkdami pat- užsi- 
ir niekas dėl to prieš pirkėją spyrėlis, tokia pat gudruo- 
neprotestavo. Dabar gi ūki-- ® J° ^mona, “ senutė jo 
ninkaujantis ganvklų parda-imotlna‘ ^ai tlk Pnbėgo pne 
vėjo sūnus, trupiti protiniai mūsų, tuoj vyras pradėjo ro-

šio Krašto gyventojų preky- . P nadidės darbininko kastuvą, ėmė
.,a su Sovietų Rusija. lįA j akių‘plotai ar tort ^ti duobę,

Įprekyoą piauejo. įpau i&iaSkin0 kad jo man kliudyti judėti, grasin-
, , , . damas ir teodolitą sudaužv-ganyklu pardavimas esąs ne--., T................ .T • , T . iti! Ir jei jo ir io žmonosteisėtas veiksmas, kad pir-; ,, • j • • • riksmuose gabma buvo gir-kejas neteisėtai naudojosi ir ,.x . * .. . ... * .

— i e va» zmai, kati Ame
rikos lietuviai seniai jau 
oiuncia dovanų savo gimi
nėms Lietuvoje. Bet kol Lie
tuva buvo nepriKlausoma, 
muito nereikėaavo mokėti, 
arba labai mažai. Kai Rusi
jos bolševikai Lietuvą oku
pavo, jie tuojau pradėjo lup
ti aukštą muitą už tokius 
siuntinėlius, kaltais daugiau, 
negu siuntinėlis buvo veltas, 
ią muitą turėdavo sumokė
ki siuntimo priėmėjas. Bet 
priėmėjas oaznai neturėjo 
tiek pinigų, ir pasidarydavo 
Keblumų. Todėl Sovietų 
valdžia sugalvojo šį reikalą 
sutvarkyti taip, kad siuntė
jas apmokėtų muitą iš anks
to, išsiųsdamas siuntinį iš 
Amerikos. Tuo tikslu Ame-

trukdyti darbą negalima. 
Triukšmadariai šį kartą bent U 
kiek pabūgo ir trečią kaitą 
man darbo ti-ukdyti neišėjo. 
Jis tapo taip įvykdytas, kaip 
buvo suprojektuotas.

Kai kitų metų pavasarį 
vėl į tą apylinkę patekau,— 
vietos žmonės pasakojo, kad 
už pernykščių metų triukš
mą visa trejukė tapo teismo 
nubausta po tris paras arešto 
ir tą bausmę žiemos metu 
atliko. Gi, kai jie, bausmę 
atlikę, grįžo namo, kaimy-

naudojasi pirktomis ganyk- dėt ,ž°',žius ri aišku juokaudami, kiau-
1 6 j senute motina stengėsi tik’ - » xt„ i—*—lomis, kad jos esančios ne-, 

atskiriama buvusio ir parda
vėjo, o dabar jo, sūnaus, 
valdomo ūkio dalis ir kad už 
tas ganyklas dabar būtinai 
turįs būti atitinkamai padi-

skelbia laikraščiuose savo 
patarnavimą, priima siunti
niams užsakymus, paima 
nustatytą mokestj ir siunčia! 
viską savo centrui New Yor-I 
ke, o šitas turi viską perduo
ti Inturisto įstaigai. Tai yra J 
Sovietų organizacija tur.s- 
tams vilioti. Taigi tarp šitų 
dviejų įstaigų ir sutirpoSenatorius Dodd jau iškėlė .... . .....

šitą skandalą Senate. Sena- j1 ikoJe buv0 !kurta siunti‘ siunt,niam ir muitui skina_ 
niams į Sovietus siųsti ir ke
lionėms organizuoti agentū
ros. Viena tokių vadinasi 
General Parcel and Travel 
Company. Ji turi įvairiuose 
miestuose savo skyrių, kurie

torius sako, kad neskaitant 
tų 6,000 siuntinių, kurie su
grįžo atgal New Yorko a- 
gentūros rūsyje esą dar 
5,000 neišsiųstų siuntinių. 
Jų vertė siekianti miliono
dolerių. Už ių nusiuntimą ir turi prisisamdę įvairiose ko- 
muitą siuntėjų esą sumokė- 'lonijose agentų. Tie agentai

mi amerikiečių pinigai. Tei
singumo departamentas Wa- 
shingtone jau įsakė šitą ap
gavikų kompaniją ištirti.

—Olrait, Maiki, tegul ty
rinėja. Gal kokiam komisar- 
čikui teks ir už grotų atsi
sėsti.

JAV GRAŽUOLĖ

Jo Ann (Mum iš W. \ irgini- 
jos išrinkta Amerikos gra
žuole ir dalyvaus varžyty
nėse dėl pasaulin gražuolės 
titulo Izindone lapkričio mė
nesį.

sinejo juos: Na, kaip ten 
jums buvo?“ O šie, gal ir 

ašaipos nesuprasdami, at- 
akė: “Nieko tame kalėjime 
aisaus. Nora ir žiema buvo, 

—mums buvo šilta. Net ir 
»algyt davė!..“

Tiesa, ten buvo ne kalėji
mą?, o tik smulkioms baus
mėms atl.kineli areštinė, ar
ia daboklė.

Ne taip jie būtų nubausti 
la ar, prie rusų okupantų. 
Ne trijų parų šilima ir mais
tu jiems tektų pasidžiaugti, 
j kelel iais, jei ne keliolika 
melų ar visu amžiumi šal
noju Sibiru, surkiu darbu 

ir badu pasiskųsti.
Matininkas

procesą pramonėje 
pauaiyu į smulkias atsKirų 
oarommkų atliekamas ope
racijas, įvede vadinamąją 
Konvejerio sistemą. Darbi
ninkas nebegalvojo — jis 
visą darbo dieną tiktai kar
tojo vienodus mechaninius 
judesius. Ir taip diena po 
dienos, metai po metų. Nors 
tokie veiksniai fiziškai leng
vai įvykdomi, bet nuolatinis 
jų kartojimas vargina la- 
>iau, negu didesnis raumenų 
tempimas, kai pakaitomis 

i darba įjungiamos įvairios

Pasaulyje esama dvejopų mote
rų: tokių, kurios turi širdį—jos 
myli tik vieną; ir tokių, kurios 
neturi širdies,—šios myli šim
tus.

J. Roelwoes

aumenų grupes.
Vysiantis technikai, vis 

mažiau belieka profesijų, 
kuriose vyrauja raumenų 
darbas, nyksta ribos tarp, 
imtinio ir fizinio darbo, 

’baucr kur net sunko pasaky
ki, ar darbas fizinis, ar

mu, įvairiais žaidimais su 
kamuoliu. Suprantama, rei
dą pasirinkti tokį sportą, 
kuris atliekamas gryname 
ore.

Reikia mokamai naudotis 
savaitgaliu ir metinių atos
togų poilsiu. Savaitgaliais 
nesėdėti smuklėse ar kitose 
jždarose patalpose, bet 
tengtis išvykti į gamtą, 
portuoti, grybauti, uogauti, 
medžioti ir t. t.

Metinių atostogų metu 
kiekvienas turėtų išvykti is 
savo gyvenamosios vietovės, 
jei tik nėra nenugalimų 
kliūčių.

Kodėl tai reikalinga? Ar 
ne tas pat gulėti, pailsėti 
namie? Ne, namuose sunku 
atsipalaiduoti nuo nusibodu
sios kasdienybės, įprastinių 
ūpesčių ir pan. Bent kartą 

metuose įeikia pakeisti ap- 
inką, Įprastą gyvenimo 
tvarką, pamatyti naujų vaiz
dų, naujų veidų. Tai atpa
laiduoja įtemptus nervus, 
suteikia naujų įspūdžių, 
nauju jėgų, atkuria ener- 
' U?-

”M. ir G.“

“Keleivio” 1962 Metu

KALENDORIUS
JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI. KVIEČIAME J| 

UŽS IŠAKYTI
“Keleivio“ Kalendorius 1?>62 metams pradedamas 

ruošti. Jame bus daug ir įvairių skaitymų, informacijų, 
elių, juokų, patarimų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriaus kaina lieka ta pati kaip pernai
75 CENTAI

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— So. Boston 27, Mass. z
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LAZDYNŲ PELĖDA

Stebuklingoji tošelė į
Tarp Ubiškės ir Luokės tęsiasi, kaip platus kaspinas, 

aukšta, slaptinga Bivainės giria. Kiekvienam žemaičiui 
ji gerai žinoma. Nors jos nematė, tai apie ją girdėjo dai
nuojant ar pasakojant.

Šita giria niekam neprieinama, ir niekam i galvą ne
atėjo ištardyti jos paslaptingųjų tankumynų. Tą girią 
remiančią padangę, prižiūri laumės, šikšnosparniai—di
deli, kaip geroki duonos kepalai, dviem žmogaus galvom; 
Čia kaukai turi savo lizdus ir daugybė visokių baisenybių 
gyvena laužuose ir susipynusiose šakose skarotų, apkerpė
jusių pušų.

Baisiausias už visas baisenvbes vra Bivainės Dris- * * ' 
kis. Visi jo bijo be galo, o labiausiai jaunos merginos, 
nors Bivainės Driskis niekam nieko pikta nedaro: vien 1 
liūdnas klajoja po girią ir savo tošelę pučia. Yra tai jau
nas vaikinas, baisiai nuskaręs, išblyškusiu veidu, kaip le
lijos žiedas; už kepurės žaliuoja, tartum ką tik nuskinta 
rūtų šakelė. Iš senų senovės klajoja jis, ir tošelės liūdnas 
švilpesys skamba po girią. ..

Nepaprastas tai švilpesys, dėl to ir bijo jo žmonės: 
ligi kas jo pasiklauso, amžinai nelaimingas tampa: liūd
na jam lieka pasaulyje, nuobodu tarp savvųjų, širdyje 
pabunda keisti troškimai, ilgesys,—ir pradeda svajoti 
apie tai, ko šiame pasaulyje nėra. ko gyvenimas duoti ne-. 
gali, apie ką niekas dar nieko nežino. Toks žmogus pasi- į 
daro lyg pamišęs: kas valanda jam liūdniau, kas valanda 
blogiau; ir vargsta, kaip bėdina svajotojo širdis, kol bal
tasis mirties angelas nepadės ant jos savo šaltos rankos ir 
nenuramins gyvenimo kančių. Tačiau šitie nelaimingieji 
nesigaili nustojusios ramybės, nes ramybe gali vien kir
minas pasitenkinti, ne žmogus.

Tikrai tai baisus padėjimas: nenuostabu, kad jo bi
jo daugumas ir, tošelę išgirdę, užsikiša sau ausis.

Tačiau, kada naktis sumigdo žmones ir toje ramybė
je dejuoja po girią liūdnas tošelės balsas, o giria uždama 
jai pritaria—atsiranda iš žemės gyventojų minios bent 
viena širdis, kurt gerta tą gaidą,—nors žino, jog tai 
nuodai.

Kas ta klajūnė dvasia, iš kur ji atsirado gilioje?

FILIPINŲ MADOS

Į

Filipinų ambasadorius Carlos Romulo (kairėj) žmona 
ir Mrs. MacArthur (juodai apsivilkusi) džiaugiasi 
filipiniečių suknelių madomis. Madų parodėlė buvo su
rengta Xew Yorke Metropolitan operos patalpose.

GYVENIMO DRAUGUŽEI

Sunkaus gyvenimo drauguže, 
Neklausk—už ką myliu!
Atmink audras, kur baisiai ūžė 
Ant jūrų neramių, gilių.
Plaukei tu su manim be baimės, 
Tolyn nuo žemės mylimos,
Nors nematei šviesiosios laimės, 
Tu meilės nemetei pirmos .. .
Nenuilsai kartu kovojus, 
Negąsdino tamsi naktis,
Nors ir grasino mums pavojus, 
Nelaimė, vargas ir žūtis. ..
šiandieną bangos jau neūžia, 
Ramybę vėl aš pajutau. . . 
Neklausk, gyvenimo drauguže. 
Neklausk—už ką dainuoju tau!

Juozas Mikuckis

verksmų, nei keiksmų, vien girdėti skardas Juozelio toše- 
i lės nuo kapo.

lr Egi šiolei, labiau mėnesienos naktimis, dejuoja po
Ei.ainę Driskio tošelė ir žemės gyventojų širdyse budina 
ilgėsi, mintis ir daugeų nesuprantamų troškimų.

(Galas)

ViSUR FR1EŠ, O ČIA UŽ do, kaip amžiaus vidurkis 
DAUGPATYSTĖ pailgėjo. Dabar gimusio vi-

--------  dutir.is amžius 69.7 metai._KI.... _ .
\i u! uaugpatjste naiki- j0 ievų ob. t metai, jo sene-J v
ma, o Ganos valstybėje liu anie 16 metai, o prosene- “i ..
rtrikcj) ji norima Įvesti, liį tik apie 40 metu. . ^askvos impenjos iston-
kacar ir ten daugpatystė .. . ,, ' , ja fogo. kad ji yra atsiracusi

ra uždrausta, bet valdžios , ^ino?a1’ paklausti, kodėl virtinės karų ir paver-
; manymu vistu- agituojama (,a^ai. įmones ilgiau g\vena, dėka. Ji vra užkariavu-

nurodo, kad pagerėjo gyve-jsi fa. T?aversusi 48 taufcas, ku 
nimo sąb gos, nugalėta dau
gelis vaikų ligų, padidinusių 
vaikų mirtingumą, kaip 
perankstvvas gimimas, vidu- 

' rūkyti, j arlamente pareiškė rtavimfs. tymai, skarlatina, 
moteris atstovė. kokliušas, difterija. Beveik

Pagal dabartini Įstatymą: išnyko vidurių šiltinė, o

ųtuojama 
pakeitimą ir 
pripažinimą

uz istatv mo 
augpatystės

teisėta.
Vyras gali turėti tiek 

menu, kiek jis pajėgia iš-

formalus pers ‘skyrimas yra 
brangus, todėl persiskyrę 
vyrai gyvena šu meilužėmis.

; Doros požiūriu tai blogiau, 
negu daugpatystė, sako dau
gelis Ganos moterų..

Teisingumo ministeris pa
ruošė istatyymo projektą, 
kuris pripažįsta daugpatys
tę, bet teisėta žmona laiko
ma tik pirmoji, ir, vyrui 
mirus, jai tenka jo turtas, o 
kitos žmonos neturi teisės 
i palikimą, jei testamente 
nėra jos paminėtos. Tačiau 
visi vaikai, kuriuos pagimdė 
bet kuii žmona, turi teisę Į 
palikimą.

Daugpatystės šalininkų 
Ganoj daug ir dėl to, kad 
ten svarbiausia darbo jėgai 
yra moterys, todėl vyras, tu
rintis kelias žmonas, gali ap
dirbti daug didesni žemės 
• lotą. negu tas, kuris teturi 
tik vieną žmoną.

Poetas Juozas Mikuckis rugsėjo 20 d. Įžengė i aštun- 
Klausinėjau senų Įtikimų žmonių, tyrinėjau liudininkų ir, i tųjų desimti, bet dar kupinas jėgų. Jis gyvena Baltimorėj. 
šit, ką sužinojau ’ Md., ir mosią spaudai savo visos kūrybos knygą, be to,

Bivainės Driskis buvo vaikas nežinomų tėvų. Atra. i venka medžiagų atsiminimams. Jo kūiybos yra išėję 3 lei
do ji girioje mažuti. Užaugino ji žmonių gailestingumas. ■ ^*n*a*’ paskutinis t-,..-,..- i—.,.,.- ....

KIEK GYVENS 
DABAR GIMĘS

šiandien didelis dėmesis yra 
atkreiptas i tuos žmonių 
priešus, jau daug yra laimė
ta, ir nėra abejonės, kad 
ateityje bus surasta veiks
mingesnių priemonių ir su 
šiomis ligomis kovoti.

A. G.

plaučių uždegimas ir džiova 
daug sėkmingiau pagydomi, 
negu seniau.

Daugelis žmonių yra gyvi 
dabar tik dėl to, kad jie ne
mirė tomis ligomis būdami

M ASK V A-ST AM B! AU SIA

riu gyvenamasis plotas su
daro 17 milionų kvadratiniu 
kilometrų (šeši su puse mi- 
i'oru kvadratiniu mylių), 
kitaip tarus, beveik du kartu 
didesni plotą, neeru Jungti
niu Amerikos Valstvbiu.

Būk linksmas žmonių minioje, 
liūdėk vienas.

Goethe

Pakalbinkim draugus, pa
valkais. Tačiau, pasiekę se- žįstamus ir kaimynus užsisa- 
nelio amžiaus, jie lengviau . . „
pasiduoda kitokioms ligoms, ikvtl KcleIVJ- Siemet kai‘ 
ypač širdies ir vėžio. Todėl na dar tik $4.00 metams.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaitvti ir Kitam Dovanoti

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė, dau" svarbiu patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 n«l. 
kaina ........................................... SI .25

DIENOJANT. “knvgncšiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai. 464 nsl.. karna.... $6.06

1905 METAI. Kinro Bielinio atsimi
nimų antroii dalis. 592 pu«laniai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS T PRAEITI. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl . kai
na ........................................... $5.00.

PASAUT.TO LTETUVTU ŽTNTNAS 
naruos^ Aniceta® Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i~ anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ......................... $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE.
surinko ir suredagavo Jonas Ba- 
lvs. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, jrišta 
326 pusi. kaina .........................$5.00

Vidurki imant, šiandien 
□męs gyvens ilgiau, negu jo

____ ? r... ......... . -Lyrikos kraitis, kuri išleido Terros tė\ ai, seneliai ir proseneliai.
VT , bendrovė 1974 metai* L« io naimtas ir čia snau«dinama* Statistika rodo, kad 1950 mažoji ltetuva. parašė m. Gim.Nenumirė vaikas badu, nors niekada sotus nebuvo; nuo- oenaro\e iyo4 metai., i. jo paimtas ir tia cjmp< kūdikis gali išgy- butienė. j. Gimbutas j. i.mgis. J.

gas nevaikščiojo, nors niekada drapanų neturėjo; žmo- eilėraštis. ■ venti 69.7 metus. Ateity tas Balvs ;r J. Žilevičius, 226 psl..
kaina ........................................... $5.00

nių gailestingumas pakišdavo jam atlikusio valgio badui 
numalšinti ir niekam nenaudingų skurlių kūnui pridengti. 
Ir taip apsidariusį vargšą praminė Bivainės Driskiu.

Niekinamas ir visų išjuokiamas, užaugo vaikas i

vidutinis amžius turėtų dar 
; pailgėti, iei to nesukliudys, 
įsakysim, tokia gripo epide
mija, kaip prieš porą metų.

,ar kas nors panašaus. Ta- aukštai pašoka, bet veikiai užgęsta, taip ponaičio meile ]abai didelio pailgėji_ 
veikiai pranyko. mo. kajD praeityje, nebega-

Pritrūko Juozeliui vieko ilgiau bekentėti: nakties!įima laukti, nes didžiausia 
laiku vaikinas pasikorė po ponaičio langu. į pažanga jau padaryta. Žino-

Užpyko baisiai ponaitis; liepė tarnams tuoj nuimti vai sako. kad 2000 metais 
iiuo šakos nelaimingąjį ir, i girią nuvežus, užkasti. . . Išė
jo iš d varo Onytė, apsistojo ties Bivainės giria ir ėmė gar
siai raudoti: '‘Kur aš dingsiu dabar našlaitė? Nėra visa
me pasaulyje, kas mane priglaustų, kas mano vargą pa
guostų! Kur aš pasislėpsiu nuo žmonių pajuokos?”

—Eik šen pas mane—sudejavo Juozelio tošelė.
Onytė klausosi, pati savimi netiki. . . Tai giria ūžia 

ir gaudžia? Tai vėjas tarp šakų dejuoja?
Ne, tai ne giria gaudžia, ne vėjas dejuoja—Onytė 

gerai pažįsta tą balsą, tik viena tošelė taip dejuoti temoka, 
mielojo Juozelio tošelė.

Eina Onytė gilyn i girią. .. eina, o mėnulis iš aukštai 
šviečia, tarytum veste ją veda, ir tošelė kas kartas arčiau 
girdėti. . . “Juozeli, Juozeli, tu mano!” Šit dar veja nea
paugęs Juozelio kapas. Parkrito Onytė ant jo, verkdama: 
gailesys drasko jos širdį. Tošelė gaudžia, vis liūdnai de
juoja:

—Eikš šičia, Onyte, mesk suteptąjį rūbą. Rūtelių aš 
tau duosiu: žiūrėk kaip žaliuoja. Pakaks mudviem abiem.
Nurims tavo bėdnoji širdelė.

Šit, artinasi Juozelis . . . ima į glėbį . .. glaudžia . ..
“Ten viską užmirši” dejuoja tošelė. Jis glaudžia ją prie 
savo šaltos kaip ledas kiūtinės; šaltomis lūpomis paly
tėjo jos lūpas. . .

Nieko jau nebejaučia Onytė; nurimo visi skausmai.
Rytuose švinta. Vieversys aukštybėse užsikoręs, svie

tą budina, garsina. Vėjelis sujudino medžių šakas. Bun
da visa gamta. Onytė viena nepabunda. Ji amžinai už
migo Juozelio glėbyje; jau jai niekas nebesopa. Jos vė
lė toli toli nuo žemės pasikėlė; blizga baltas, gailesčio aša
romis nuplautas rūbas; ant galvos žaliuoja rūtų vainikas. vienas New Yorko madų 
tartum ką tik suskintas. Čia nuo žemės,—paskendusios kūrėjas siūlo šitokį afrtomi- 
tamsybėee, purvyne ir kraujuose—nebegirdėti jau nei „į drabužį. Kam patinka?

ponaičio glamonėjama .. .
Ponaitis nepratęs buvo ko nors sumanyto nepasiekti.

todėl, ko švelniais žodžiais Įgyli neįstengė, per prievartą
berniuką. Vienatinis jo turtas buvo suktinė tošelė, kurią ėmėsi. . . Kaip uždegtų šiaudų liepsna, nors įs *arto , 
pats sau pasidarė, ir dažnai, visiems sumigus, išėjęs Į lau
kus ir Į girią, švilpiniavo savo liūdnas gaidas. Matydamas 
darbą dirbančius žmones, suprato vaikinas, kad ne vien 
žaidimui Dievas žmogų sutvėręs, ir pasiieškojo sau tarny
bos : pristojo Į dvarą, o su juo sykiu, kaip šešėlis, atsivi
jo ir juokingoji jo pavardė.

Dvare būdamas, pamatė jis ir pamilo merginą na
šlaitę.

Ji buvo taip pat žmonių niekinama, kaip ir jis. Ji vie
na nesipravardžiavo, prideramai Juozeliu vadino ir nie
kada piktu žodžiu neužgavo vargdienio širdies.

Ir pamlio jis ją, pamilo ne juokais, bet karštai, pašė
lusiai, kaip tik jauna širdis mylėti gali.

Į pagalbą tošelė jam atėjo: prisitraukė, suartino varg
šų širdis, ir jausmas—grynas, pirmasis, kaip pavasario 
žiedas nekaltas—žadėjo jiedviem nepaprastą laimę ant 
žemės.

Bet dvare gyveno jaunas ponaitis, neapsakomai 
smailus prie jaunų merginų; įsispitrėjo nevidonas Į varg
šę Onytę ir pajuokauti su ja užsimanė. Mergelės jausmas, 
žadėtas Juozeliui, ėmė palengva aušti. Valandomis gailu 
jai buvo Juozelio, kuris taip liūdnas gaidas tošele va
džiojo, bet ponaitis toks buvo gražus, taip gražiai mokė
jo kalbėti ir . . . mylėjo kažin kaip kitaip.

Suprato Juozelis.
Prie kūdros nuėjęs, ilgai ilgai žiūrėjo Į vandenį, kaip 

Į veidrodį: lygino savo vargingą su ponaičio švelnia ir lai
ba stovyla. . . “Kur man su juo lygintis,” tarė liūdnai 
Juozelis ir, ant kranto atsisėdęs, ėmė savo paprastas 
gaidas vadžioti. Verkė ir godėsi stebuklingoji tošelė, at
kartodama širdingą Juozelio skundą savo likimu, kuri? 
nieko daugiau jam nepaskyrė kaip tik skurlių glėbį ir jau
smingą širdį, trokštančią laimės, trokštančią savo teisių.
Juozelis kūdros vandenyje pamatė, kam teks numylė
tosios Onytės širdis. 0 jam kas... Mirtis tegali jo skaus
mą nutildyti.

IJūdnai dejavo tošelė. Klausėsi jos dejavimo Onytė,

LENGVAS RCDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėli® nra- 

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus ra«ikal. 

bėjimus. Kair.a ................... 75 Cnt.
MART.BOROUGTUS LITHUANIAN 

SELF-TAUGTTT. M Inkicnė. ge- 
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl., kair.a ............................. $1.25

LIETUVA RUDO. Steno"o Kairio 
labai vaizdžiai ir jdomiai para«vti 
atsiminimai, kaio Lietuva kėlėsi 
iš miego. geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai® kietais vir

šeliais. iliustruota. 416 pasienin, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romaras iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai ____ $2.50

ŽEMft DEGA. J. Savicko karo metų 
11930-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

ŽEMft DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kair.a ____ $4.50

SOCTALIZMO TEORIJA. Trumpai ir
BI — na*. PSrOdG. kfi'1- kgJI—i Vį?-!O =
rr.'^įįs santvarka ir kodėl ii dar 
kalW. Kaina ........................ 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie tralo tūkstančiai 
lietuviu bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽAPfTINft. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

ŽEM AITftS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina .......................................... 50 Ct.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Psrašč dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 pusla
piu. Kaina ................................. $1.00

DEMOKRATINTO SOCIALIZMO CEZARIS. Mirko Jesųliė romanas 
PRADAT. Populiari ir naudinga Į trijose dalvse. kiekviena dalis no
knysra šių dienų klausimams sn- J 42. ara visos 3 dalys........... $6.00
prasti. Kaina ............................. 50c. i

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė

gimusieji (vėl, žinoma, vi
durki imant) gyvens truputi 
ilgiau, resni 74 metus, 

štai duomenys, kurie ro-

RVDEMUI

NEMUNO SCNCS. And riau« Vaitie
kų romanas iš 7935 merii Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme 
tonos diktatūrą. P’rma dali* 3S0 
psl. Kaina.....................................$3.00.

NEMUNO SCNCi Andriaus Vai lo
ko romano anttmji dalis. 426 pus
lapiai. Kaina.............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, io 
meninių formų pTetolimcs5 nasrrin- 
dai. Paulius Galaune, didelė kny
ga su daugvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ..................... $8.5-2

SIAURUOJU TAKELIU. K. B 
Kriaučiūno atsi—inim'.i iš T ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ............ $2.00

TTKRA TETSYPft A PTC SOVTETT: 
RUSTJA. arba komunistų dik’atu- 
ra faktu šviesoje. T-rmpa bolševiz
mo istoriia ir valdyme praktika. 
T-abai daug infonnacijų, 06 nsl. 
Kaina ....................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS I.TETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 253 psl. gera 
popiera. Kaina ......................... $5.00

AR ROMOS POPTEJtTT'S YRa KRT. 
STAUS VIETTNTNKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ......................... $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie- 
ra. kaina.........................................$2.50

KODftL AS NETTKTU ) DTEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.

ALTORIŲ SESftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse.
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystė*.
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knyg>, kieti viršai, 631 puslapis.
Kaina ...................................... $6.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S3S Z. Braaihraz --------

Sff. Michelsonienė. 250 ivairių lietu, 
visko ir kitu tautų valgių receptų. 
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 
puslapių. Kaina .......................... $2.50

?. KISS TN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATI.AIDU PAVftPYJ. P. Abelkio ro
manas iš žemaičiu Kalvarijos pra
eities. 467 nsl. Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kair.a.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautski. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardū. 
nas. Kaina ............................ 25 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išponis buvo aa«idares 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DftL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
Seviku okupacijos ir teroro Lietu
voje. K*ina ...............................25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOJ PROGRAMINĖS GAI. 
RftS, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPTŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės. 80 psl.. kaina .. $1.00

SENOVftS LIETUVIU PTNTGAI nno 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa- 
vefcsh}, 396 psl., geras popierius.

................................... $10.09
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Švedijoj o
GYD. VL. K.

Tęsinys
sostinė, su priemiesčiais turi 
apie vieną milioną gyvento
jų. Jis yra išaugęs ant dvy-

, ........ ... likos įvairaus dydžio salų,go beveik lietuvisk. vaizdai, kuiias‘ J m 42 t,;tai Be 
noi-s akiai su raudonais pa- t0> lyš}s Urp jų palaikomas 
statais švediškai atiodo. į. |aįvaįgf kurių Stockholme 

priskaitoma apie 40,000 mo-

| Stockholmą

Gražus rudens rytas. Lyg 
-alnos būta. Iš traukinio lan-

Pasltaiko kitasir vienas
dvaras su nemažais rūmais ^cj-jnįų įr apie 20,000 buri- 
tarp medžių. \ ašarojus nu- nįų. Stockholmas stovi toje 
piauias, avižos i gubas su-' vietoje, kur gėlas Madaro 
statytos; kai kur javai ^įero vanduo Įsilieja i jau 
džiovinami ant kuolų pamo- ;ūrią Baltijos jūrą.
\us.. ** ** daginius sudėjus. Senamiestyje, kur mano 
npkp.K namus— obelys su Į sastota prasidėjo Stockhol- 
daug obuolių. Pro sali bėga i m0 į ,torija ifeš 700 
beržai, ežerai, neaukštosežerai,
kalvos. Ypač gražūs ūkiai 
už Hullsbergo. Flen — ne
didelis miestukas atrodo, 
bet io pakraštyje dideli ir 
gražūs butų namai. Laxa 
stotyje ant bėgių net 5 šar
kos. Džiaugiuosi jas pama
tęs ir galvoju, kad nebuvau 
jų regėjęs per tiek daug me
tų, gal net nuo to laiko, kai 
palikau Lietuvą. Šarkos 
kažkaip susipynę su vaikys
te, su šaltomis žiemomis, su 
šviežiu sniegu, su mokykla. 
Šiuo metu ruduo ir atos
togos.

Mano skyriuje kartu va
žiuoja du švedai. Jie tar}) 
savęs nuolat šnekasi, bet 
manęs ”neužkalbina‘\ kaip, i 
atrodo, čia Įprasta. Užtat tu
nu užtenkamai laiko per 
penkias valandas ”su savi
mi“ ir savo mintimis pabūti, 
pro traukinio langą 
žvalgyti.

Sakoma, kad jis buvo Įkur
tas švedų valstybininko ir 
karaliaus - statytojo Birger 
larl. Pradžioje tebuvo tik 
pilis ir žvejų trobos su apsi
gynimo siena aplink, bet il
gainiui miestas išsiplėtė ir 
i kitas salas. Stockholmo 
niekada nebuvo užėmusi 
svetima kariuomenė, ir daug 
jo pastatų yi-a išlikę nuo 
senų laikų, kaip jie buvo pa
statyti.

Dar tą patį vakarą ištrau 
kiu miestan Stockholmo is
torija ”pakvėpuoti“. Pasu
kęs nuo savo viešbučio ir 
krantinės i kalną, keliauju 
tarp nežemų senų mūrinių 
namų siauromis gatvelėmis, 
kurios dažniausiai sukiojasi 
bei lipa Į kalną ar leidžiasi 
vėl žemyn. Praeinu kažko
kią karališką bažnyčią. Po

( noje ne taip jau tylios. Joje 
nieką nereikia valgyti, kad 
gautum alaus užgerti. Atou- 
lai, čia dabar negalima net 
,umuštir.io gauti, nes jau 

po laiko“,t. y. sekmadie- 
į.o vakaras, ir virtuvė anks- 
i uždai omą.

Rimtesni švedų sostinės 
apžiūrėjimą pradedu kitą 
neną. is įyto pasižvalgau 
visokių gėrybių pilnus pre- 

.ylangitu. Dia ;uziai, batai, 
pač imponuoti, čia, atrodo, 
.epigūs ar net ir brangoki, 

palyginus su jų kainomis 
Amerikoje. Didelėje : De
partment“ krautuvėje NR

Nordiska Ko.“) žvelgiu Į 
suvenyrus, kurie tap pat 
nepigūs. Man patinkanti iš 
nedžic išdrožta žvakidė 95 
kronos, priedo 7.50 kronos 
pasiuntimas, aiba iš viso 
;irš 20 dolerių. Nesusi- 
gundžiau.

Didelės puikios stiklinės 
vitrinos išstatytos viename 
gražiame parke. Jose su
krauti Įvairūs švedų indus- 
zriniai gaminiai, kaip stik
las, kristalas, namų apyvo
kos daiktai ir kita. Ten pažy
mėtos kainos ir nurodyta, 
kurioje krautuvėje tas ar 
kitas dalvkas galima gauti. 
Ten anos žvakidės kaina bu
vo parašyta tik 60 kronų. Ar 
čia klaida, ar tik amerikie
tiškos "’rek lamos“ būdas.

Grįžtu nuosavomis kojo
mis į viešbuti pro didelius 
operos rūmus, kurie remon
tuojami iš lauko. Tiltas i

13 VALANDAS VANDENYJE

Argentinietis Antonio Kertondo per 4,3 valandas 15 
minučių perplaukė kanalą tarp Anglijos ir Prancūzijos 
į abu galu—iš Anglijos į Prancūziją ir atgal į Ang
liją. Tai pirmas žmogus, kurs tą kanalą įveikė į abu 
galu. Plaukikas yra 42 metų amžiaus. Paveiksle ma
tome kaip jis atsako i sveikinimus Dovery, kur ji pa
sitiko minia žmonių.

JONUI DA G I U I mirus,

kun. P. Dagiui, seserims ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą

Novogrodskiai, Vlickienė ir l liekaitė-Giedraitienė

V asiliauskastuciją. siais metais serija staiga mirė V.
ypatingai Įdomi tuo, kad du --------
menininkai yra jau Ameri- Pirmadieno rytą, spalio 2 
koje gimę ir savo talentus d., staiga m.rė Vincas Vasi- 
čią ugdę muzikai. Tai latvių liauskas, gyvenęs 225 ath 
Auzin ir mūsų Vokietaitis. St., So. Bostone. Pašarvotas 
Estų Aumere, išugdyta dar Zaleckienės kopiyčiyoj. Pa

liko liūdinčias žmoną Kon
stanciją ir dukterį Janiną, 

reiškiame užuo-

Anglija yra suskirstyta į 52 gra- 
fijas (counties).

Jieskojimai

VIETINĖS ŽINIOS

Europoje, yra viena iš stip
riausių šių laikų smuikinin
kių. Dar bus pranešta smul- kuriems 
kiau apie kiekvieną prieš jų jautą, 
koncertus.

Kadangi šie koncertai iš
silaiko daugiausia tik abo
nentų dėka, o šiuo metu pra
dedama platinti abonenti
nius bilietus, būtų gera, kad
Šiais metais lietuviai galė-lĄ^ Birutė Janulevičienė, Onos Kaz
in niiirnnkiminti latvius hi- Juškienės duktė, paieškau savo tetų nUKOnKUl-UOll latvius OI tos Mrs Mary Frwman mergautinė
lietų pirkime. Y patingai vra , pavardė Zalanskaitė, kuri anksčiau 
, . . * jryveno Horcester, Mass. Ji Kimusiraginamas, Alardosavo kaime. Ji pati ar kas ją 

žino, nrašom parašyti man, būsiu la
bai dėkinga.

Mrs. Biruta Janulevičienė 
1X436 Lake Shore Bl.
Cleveland 19, Ohio (43

paauksuotu Marijos ”abroz- 
Pasi_ j du“ didelis užrašas ant baž-

■ nyčios sienos: ”Fuerchtet 
Stockholmas atrodo gra- Gott, ehret den Koenig“. 

žiai, bet buvau perdaug Bažnvtinė kalba Švedijoj, 
Įvairiais Įspūdžiais “apsvai- matvt, vokiška buvus; išver- 
gęs“, kad iš karto juo susi- tus ši sakinį lietuviškai, bū-
žavėčiau. Gyvas, triukšmin- tų: ”Bijokit Dievo, gerbkit
o-ac h- oransaic imas t ~___ i__________ i___•• ~ . ncugviau nuvu na-
prie stoties aikštės priminė raliui valdyti kraštą, jei 
Kopenhagą, nes Osle daug žmonės ši pageidavima 
ramiau. Tik čia nedaug dvi- pildė.
račių ir motociklų buvo ma- _

kviečiamas ir 
jaunimas, nes viena smuiki
ninkė jau yra čia gimusi, 
Įdomu, kaip daug tokiu 
trumpu laiku ji galėjo at
siekti. O mūsų Vokietaičiu 
turėtų susidomėti senesnės 
imigracijos jaunimas. Juk 
jis yra plačiai Amerikoje ži
nomas dainininkas, dažnai 
rodosi televizijoje, dainuo
ja įvairiose amerikonų ope
rose. Koncertą—rečitali dai
nuoti yra sunkiau negu ope
rą ar televizijoje. 0 be to, jis 
čia atsistos prieš griežtą lai
kraščių kritiką. Jam daug 
padėsime, jei pripildysime 
pilną Jordan Hall.

Brangūs Bostono ir jo a- 
pylinkių lietuviai. Jūsų do
snumas visose srityse yra 
žinomas visame plačiame 
pasaulyje. ŠĮ kartą parody
kime savo prisirišimą prie 
mūsų kultūros. Palaikykime 
šią vienintelę tos rūšies in- 

1. That the narnės and addreHMR ot < stituciją. Iš anksto apsirū-
the puhlisher, editor. managliiK edltor I , .......nnd munarer* are: .pinkime abonentiniais trijų
Puhlisher—Keleivis Publishing Co., Vnr,<->prti1 hilietak Tr lai np 630 Broadvvav. So Boston. Mass. Koncertų OI lietais. II lai ne-

♦x**t*****^

tl

tokią aukštą kultūrinę insti-
--------  nės meno jėgos kreipėsi Į

Pabaltiečių koncertų se- Pabaltiečių Draugiją, kad 
rija Bostone pradeda savo jos vardu galėtų duoti savo 
šeštąjį sezoną. Kaip kiek- koncertus. Bostono lietuviai 

gali didžiuotis turi pas save

Pabaltiečių koncertai

vienais metais, bus trys kon
certai, po vieną kiekvienos 
tautybės menininkų.

Pirmas koncertas bus spa-; 
lio 27 d., penktadienį vaka
re, 8,30 vai. JĮ duos latvių

senamiesti. jo tunsti-, smuikininkė Norma Auzin,
niai ii didesni laivai, čia pat jau čia gimusi latvaitė. 
t keisti lyg kapšai tinklai- Antrame koncerte irdė. 
neturėjau kada pastebėti, sime mūsų ArnoIda Vokie. 

zuvis su jais pa- ■ i i-gi į.įa gjmusj lietuvi 
dainininką. Jo koncertas

kokias
?auna.

Praeinančios moterys gal
būt nedaug skiriasi nuo kitų 
europiečių ar amerikiečių, 
—atrodo, lyg nebūtų Specia
laus "švediško tipo“. Jau
nesnės, kaip ir provincijoje,
čia puošnesnės. Vyrai atro-

bus lapkričio 24 dieną, taip 
pat penktadieni vakare.

Trečiame koncerte pasi
rodys estų smuikininkė 
Celia Aumere, lietuviams ži
nomo smuikininko Aumere
sesuo. Jos koncertas ivvksračių ir motociklų buvo ma- Berods taip užtraukiu i jdo vidutiniškai, jei taip ga- , S. \ ,

tyti, o automobiliai būriais pati senamiesčio čiukurą. Įima pasakyti; vyresnių ~ .
lėkė kairiąja gatvės puse Gatvelės atrodo dar siaurės- - , , _ „ —
(Kaip tik neseniai buvo nės, namai aukštesni, šešė- 
svarstyta, ar pakeisti susi- liai paslaptingesni tą rudens 
siekimą iš kairės gatvės pu- naktį. Grupė linksmų švedų 
sės Į dešinę, bet švedų par- naklydę kreipiasi Į mane., 
lamentas buvo nubalsavęs kažkokio restorano su geru 
palikti seną tvarką, nes pa- wnu beieškodami. Nurodau 
keitimas, girdi, perbrangia: iįerns bendrą kryptį, kiek 
atsieitų valstybės iždui ir išmanydamas, nes buvau ji 
gal tam reikalui reikėtų net praėjęs. Manau, kad jie.
mokesčius padidinti). Per
eiti per gatvę reikia gerokai

peržengę to restorano slen
ksti, tapo ramūs ir tvlūs,

palaukti ir apsižvalgvti, nes j Iv? "dieviškieji avinėliai“, 
kryptis ir greitis šio auto- i kad dar gero vyno kiek pa- 
mobilių judėjimo neįprasta, siurbtų,nes kitaip ir links- 

Ar ne per Vazos tiltą va- mumas gali pasirodyti ita- 
žiuodamas i seną miesto dali -ingas.
ant nedidelės salos, pama
tau, kad Stockholmas tikrai

Pakraštin, vėl prie kran
tinės, išėies, surandu ir vo-

Gražus. Mano viešbutis vi- kiškos išvaizdos taverną, 
sai arti karaliaus rūmų, prieš kur liaudiškiau atrodą žmo-
krantinę su pririštais laivais, 
o per siaurą vandens ruožą 
matyti medžiais apaugusi 
sala Skeppsholmen. Prieš ją 
baltuoja karališkojo laivyno 
didelis burinis laibas.

nės alų beragauja. Daug ten 
žmonių prisigrūdę, dūmai ir 
’iltas tvaikas veržiasi duris 
pravėrus. Prie duru budi 
oolicininkas: gal šeiminin
kui šį vakarą reikės pagal

Stockholmas, Švedijos bos, nes kalbos šioje taver-

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

* Biznio kortelių
9 Spausdintų vokų
* Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

06 E. Broadway, S©. 27,

STATEMENT OF THE 

Ownership, Management, Ete.
Reqaircd By Tha Act «f

of Aagoat 24. 1»1Z,
OF KELEIVIS 

f Lithuanian W«akty) 
Published otekly at Boston, Mass.,
Suffolk C’ty, for October 1961

Before me a Notary Fuhlle In and fo» 
:he Stote and county aforenald. peraon-
ally appeared John L. Januskis, who 
įlavins been dūly a«orn accordlng to law. 
depones and aayo that be la the Bus Mgr. 
of the Keleivis and that the fot- 
towin>r la. to the beat of nia knowledee 
ind l>elief, a tnie atatemeni of the 

>.» nersliip. inanagement (and If a dally 
Paper, the clrcnlatlon). ete.. of the 
ą UI «hąxlalAz*Įatizh«t fi tP thči f 4h
ln capilon. requ1red by the
Act or Augu.st 24. 1912. emhodled In «ec- 
tien 411. Postai Laws and Reg'jlatlonft. 
printed on the reverse of tins form. to

Boston, Mass. 
E. 7thvia ir labai vyriškų. Jaunes- , Blhet^ kaso^t?us I)ar' B^ton80^. 608

, v “ . . duodami po S2,o ir 51.80- .&t- bo- Boston’ Mass-nių daugelis užsiauginę . \ . Managins Editor—Jackus
~9r7dn<5 ; Vieną Savaitę pnes koncertą. 60« E. 7th St., So. Boston, Mass.

Tačiau nas nlatintoius nėr- Business Manager—John L. Januskis, Daugiau Stockholmo pa- 7 ’ • P > ; 7632 E- &>. Boston, Mass.. , , , -. kant v isą seiiia, bus zvmiai 2. That tii, o»n,r i»: <if bv »■matau, apiplaukdamas 11 . . »-'An . '"rr»ra.i„r,. ,t. n.,.„. „n.i :,d.i,es« mu«,’ 1 j pigiau, būtent, po So,00 ir

Sonda,

lieka nei vienos tuščios kė
dės Jordan salėje.

Programos Komitetas

mu*t
stateri and a1*<> h*jnedlately there-iuiniu motoriniu laivu į i"/ - -- n - un.ir»A \ \ (Kl Visiem? kfin- *si'<-klw,l«ler» o« nlng or I10I.I111— one peirlvi ir r»n«P v’aliindn<i <X>,w U.iern. ll l.rib ko.i .,.nt i(r Ir,( rp <>f amoiI,lt „r Htock

avi ll pusę vaianaos. ; p. ctiu-lprttanm ir !f ‘’wne** :1 «-»n.ir.iiion. the
Tfirnc vandenin nranluukia Ceriams. V . <.U<ien-dili. II nau,-s ,->n«l ».i,irę..ev of the inCivl.lual•J UI OS v anaeniu Pi<*pia.U.Km— • - . . i i * * <»vvner* nm*t I** «iven. If owned by :•

• K’tlOTUS mokSieiVlHmS tik firm. coinpany. or other unincorporatedme pro senamiesti ir vėliau ; . . f-OTK-ern. its name arui a«Mress. mr weP
didele pietine salį Soeder-|S2^'''^n}.sez10nm-
•nalma. Pastarosios pakraš- ./^ltieaų koncertų se, k.,.,c 

nja jau turi savo istoriją.

lUristiniu 
per

5iu, lyg kanalu, atsiduriame 
irie jau gėlaus vandens —

Siųskite dovanų siunti
nius giminėms į Lietuvą, 
kvieskite gimines iš Lietu
vos nuolatiniam apsigyveni
mui ar vizitui Amerikoje, 
važiuokite aplankyti gimi
nes Lietuvoje per

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

LAIKAS PRISIARTINO 
DĖMESIO LIETUVIAMS

Antras šventraščio Studijavi
mu tomas. 358 puslapiu. Knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pra
našystės liečiančios mūsų laikus. 
Vienas skyrius ypatingai aiški
na mūsų Viešpaties Jėzaus an
trąjį Atėjimą: kitame skyriu
je smulkmeniškai aiškinama 
apie Biblijos Antikristą. Kas jis 
vra, kur iis yra, kokie jo darbai, 
ir t. p. Knyga apdaryta tvirtais 
drobės apdarais. Kaina $1. Už
sakymus siųskite šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd Street 
Spring Valley, III. (52

PAŽINKIME HAMILTONO LIETI VIV GYVENIMĄ M ARTI 
Įsigykite naujai išleistą knygele “ŽMOGUS ir PROTAS”

Kaina 50 centų. Rašykit “Hamiltonas iš arti“
125 Hunter St., W. Hamilton, Ont., Canada

MES NEŠĖME LAISVĘ
Hamiltono bendrovė Rūta dailiai atspausdino PETRO 

K. PLESKEVICIAL'S atsiminimus MES NEŠĖME LAISVĘ. 
Knyga gražiai išleista, turi 139 puslapius. Joje aprašyta Pirmo 
Pcsaulinio Karo pradžia 1914-1915 mm, lietuvių gyvenimas po . 
rusu caru, vokiečių okupacija ir LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS paskelbimas, savanorių gyvenimas, mūšiai karo lauke su 
Lietuvos priešais—bolševikais, lenkais ir bermontininkais. Įdė
tas svarbesnių mūšių vietų žemėlapis ir autoriaus nuotrauka.

Knvg išleido pats autorius. Lietuvos kariuomenės savanoris- 
-kūrėja? ir laisvės kovų invalidas. Knyga įdomi, tinka visiems 
kaip seniems taip ir jauniems. Užsisakę šią knyga paremsite ne
tekusį sveikatos Lietuvos karo invalidą. Knygą užsisakyti:
P. PLESKEVICIUS. 19.3 East Avė, No. Hamilton. Ont, Canada 
Pastaba: Už $2.00 autorius atsiųs tą knygą ir pridės Michaldos 
pranašystes.
■eaoooooooooooososioooioooouisoooooooooeoooeooeeeeoooor

Trustees
William V. Anesta, 8 Mayhew St., 

Dorchester. Mass.
Paul A. Brazaitis, 35 Kenberma Rd., 

Dorchester, Mass.
John L. Januskis, 632 Broadtray,

So. Boston, Mass.
Napoleon Jonuška, 15 Cotton St., 

Roslindale, Mass.
Marparet Michelson. 11 Squantum 

St., E. Milton, Mass.
Stanley Michelson, 11 Sauantum St, 

E. Milton, Mass.
Frank N. Raman, 65 Tremont St, 

Norarood, Mass.
duoti savo tautos veikalų, Anthony Waleiko, 385^ Great^M,

todėl Šiuose koncertuose pa- Joseph Vincent, 233 Portland St,
sirodo ne tiktai muzikai in-; Mary strazdas, ds Ebr 7th ’ su£t 

South Boston, Mass. 
The 3hov» frtist»»w art f»r the IJthua- 

ninn Soclaldemoem t Ic Federation of 
America, a Corporation dūly orijnnlied

Tai pastovi tremrinių bei
Maelaren 'ežero. 1 ji patekti ™iPĄntų muzikinės kultū-
ne taip jau lengva. Išsirikia- ros tv,rtovė- Pac,os 
vę savo eilės laukia daug 
didelių laivų net iš tolimų 
pasaulio kraštų prie šliužų, 
nes vanduo taip ežero ir 
jūros yra nevienodo aukščio.
Ir mūsų mažą laivą šliužai 
utėjo pakelti.

Netrukus praplaukiame 
?ro vieną didžiausių Švedi
jos ligoninių Soedersjukhu- 
set. ši ligoninė turinti 1.600 
pacientų, o joje galėtų tilpti 
1,000 pacientų. Švedijoje, 
kaip ir J. A. V-se labai 
.rūksta seserų - slaugių: sa
koma, kad dėl jų trūkumo 
ir ši ligoninė negali išnau
doti savo esamų lovų. Kiek 
numanau, ta didelė ligoninė 
rtatyta galvojant apie karą 
ar šiaip kokias didelias ne
laimes. Uolose išrausta 
slėptuvė gali sutalpinti 2,000 
pacientų ir sakoma, kad Į ją 
net visas traukinys gali 
Įvažiuoti.

(Bus daugiau)

ros
riausios Pabaltijo tautu me
ninės jėgos sudaro muzikos 
asmenybių — interpretato
rių visą galeriją. Visi jie 
stengiasi kuo daugiausiai

Pavasaris yra mergaitė, vasara 
—motina, ruduo—našlė, žiema 
—pamotė.

Lenkų priežodis

terpretatoriai. bet parodo
ma taip pat ir savu kompo
zitorių tautinė kūrvba. Ji su- **•»»>"* aecordin< to the laws of 

. . the State of Nevv Jersey.
G t-l TI H ID S SU pHSHUliniU 3. That the known lx»ndh^>lder^. mort-

TniTee*. «n<l other seeurity hoMers nwn- 
inxr »»r hnMIns: 1 per c*-n t or more of the 
tAt.il amount of 1»ondR. mort^a^es, or 
otbAr necurltM* are; None.

4. That the two pameraph* next
of th<* compnnv trn*t*e or In anv
other flduelary relntion, the name of th#» 
oer^on or Corporation for whoni euch 
«Tw>re. rlvlng the name* of the owner«

, *toekholder«. and *ecm*|ty hoMere. if 
KOStOM J ’dv. eonteln not onlv the lt*t of etock- 

, ... . ! hold*n* and neevrlty bolrfer* a a they ap-Globė“, Boston Herald“ ir į -- 
“Chnstian Science Monitor”

snld trr o pameranhs cnntaln cm tęmcntr 
»ml,rac|n< .sffbtnt's f,>11 knnwlcd«t» »nd 
hcllcf tn rtrcnmMsnccs nnd rondl
f|on« nndcr rrhlcli ■tnckholdcrs snd (*- 
cnrlty holdrrs whc do not appcnr „pon 
(hc »>oolc« of tlic compnnv ns tr„«tee« 
hold stock snd s*c„rltle<, In a capaclfv 
other t ha n that of a l>onn fld* owner 
and thh» afflant has no reason to helleve 
that anv other person. a ««orla t lon or 
Corporation has anv Interest dlrect or 
Indlreet In the aald stock. bonde. ot 
other aeciirlllea than at eo stated hy 
hlm.

5. That the averar* ntimher of co. 
plee of each laime of thls puhllcatlon 
sold or <h»trlbut»d. throurh the mali or 
ofhertrlse. to paid subacrlbera dūrine 
the ttrelve mon t s precedln* the date 
shown sbove is 5230.

(Signed) John L. Januskis,
Business . Manager. 

Swom to and subscribed before me 
♦his 2nd day of October, 1961 
Greta Dahljrren Rull, Notary Public. 
My commiseion ezpires Apr. 4,1964.

kompozitorių kūriniais ly
giomis teisėmis. Koncertai 
yra lankomi visos Bostono 
spaudos kritikų, kurie savo 
isnūdžnus aprašo

laikraščiuose. Jie Įvertina 
pačius interpretatorius ir pa
sisako plačiau apie tautinius 
kūrinius, jiems visai sveti
mus ir nenažistamus. Tai 
vra savo rūšies langas, nro 
kuri Pabaltijo tautų muziki
nės kūrvbos dalis prasiver
žia i plataus pasaulio švie
sa. įdomiausia, kad didžioio 
Bostono meno mvvenime šie 
koncertai užėmė labai aukš
tą vietą ir daug kartų vieti-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, aiudija 

cantinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę tr remia ko- 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IK’ f 10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA-SVEIKATOS ir NEIAIMINGŲ ATSTTUIMVi 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA lr NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan- 
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykit* tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~307 West 30tk Street, New York 1, N. Y.



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 40, Spalio 4, 1961
Abu Andriulioniai ligoninėj

Vietines žinios
Balfas laukia LDD 21 kp. susirinkimas

; ~ . ši rudeni pirmasis susirin
ki sekmadieni, spalio 8 d. kimas bus sekmadieni, spa-' 

Lietuvių Piliečių Draugijos lio g d > 2 vai. popiet* Lietu-. 
salt je balto skyriaus metinis vjų piliečių Dr-jos patalpo- 
banketas. Piadžia 5 vai. se. Jame turėsime daug i 

svarb.ų reikalų aptarti. Ban
ketą LDD suvažiavimo da
lyviams pagerbti kuopa tu- 

jrės sui engti lapkričio 4 d.
Į Musų kuopos buvęs veiklus 
narys J. V. Stilsonas yra 
sunkioje j adėtyje, reikia nu- 
taiu, kuo jam padėti. (Pir
mutinis atsil.epe kuopos na
rys P. .Lankus, atsiųsdamas 
-.20). 1 ikniko komisija duos 
apyskaitą.

Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti.

vakaro.
Jame kalbės kun. dr. V.

Cukuras iš Milldetovvn, Ct.,
“Lai bi:rinko ’ red. dr. S. Su- 
žieuėlis, Balio centro reika
lų vedėjas kun. L. Jankus, į
tikimas', kad atsilankyys ir 
prof. J. Eretas, neseniai at- 
v.-kęs iš Šveicarijos. Bus ir 
įvairi meninė programa. Ją 
atliks: Kita Ausiejūtė, Rai
mondas Žičkus ir Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas Tauti
nių šokių Sambūris.

Balto skyriaus veiklusis 
piim. A. Andriulionis šiuo 
metu guli ligoninėj, bet ban
ketu uoliai rūpinasi kiti val
dybos nariai. Jie stengiasi 
viską taip sutvarkyyti, kad 
1 anketo svečiai būtų paten
kinti.

Balfas remia visus į vargą 
patekusius tautiečius, todėl 
visi ateikime ir i jo banketą.

Atsisveikina su Baltaisiais 
kalnais

Smuikininkas Izidorius
Joseph Katkus, gyvenęs Vasyliūnas pradėjo dirbti 

Intervale, N. H., praneša iš- South End Music Center, 
skendas kur šilčiau yra, Į venoje seniausių Bostono 
Miami. Fla. muzikos mokyklų.

DAN A STAN RAITYT®

v 1 /XI. OOT'iOlie Sk|MUO
22 d. 3 vai. popiet Thomas 
Pa r k mokyklos salėj Laisvės 
Varpo koncerte.

Tokio koncerto dar nebuvo

Jau buvo rašyta, kad Bal
to skyriaus pirmininkas ir Į

Shallnos dalyvavo 
rotariečių suvažiavime

Lietuvos garbės konsulas
keletos kitų organizacių vei- adv. Anthony Shallna su 
klus narys Antanas Andriu- žmona adv. Zuzana Shall- 
lionis sunegalavo. Virš sa- mene praeitą savaitę daly- 
vaitės pagulėjęs namuose vavo Kotary internacionalo 
dr. Stasio Jasaičio priežiū- Naujosios Anglijos skyriaus 
roję, gavo atsigulti i Carney suvažiavime Wentworth By 
ligoninę, kur šią sava.tę jam tne Sea„ N. H., kurorte, 
daroma kojos operacija.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Ona Andriulionienė, vyrą 
beslaugydama, tiek privar
go, kad praeitą savaitę dar- --------
be sukrito ir paguldyta Mas- Tokiu šūkiu pirmadienį 
sachusetts General ligoni- miesto centre buvo didelis 
nėję. visų miesto švarai palaikyti

Linkime jiem abiem grei- priemonių paradas, kuriam 
čiau pasveikti. vadovavo pats majoras J.

-------------------------- Collins. Tuo paradu norėta
Bostone viešėjo A. Ambroze ; askatirti piliečius susirū- 

--------- pinti gatvių švarumu.
Į Bostoną iš Chicago< at- Kad Bostonas nešvarus

Tai jūsų miestas, 
rūpinkitės jo švara .

Spalio 8 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos didžiojoj salėje Balto 
metinis banketas.

e
Spalio 22 d. Laisvės Varpo 

koncertas So. Bostono aukšto
sios mokyklos salėje, Thomas 
Park.

e
Lapkričio 4 d. 6 vai. vak. Lie

tuvių Darbininkų Draugijos 21 
xuojm>s banketas Strand salėj 
(376 Broaduay, So. Bostone) 
—LDD suvažiavimo delegatams 
pagerbti.

e
. Lapkričio 5 d. 5 vai. vak. Lie

tuvių Piliečių Draugijos salėje 
Sandaros Moterų Klubo našlių 
banketas.

PRANEŠIMAS

Apsiėmei su čigonu gerti, apsi
imk ir pasikarti.

BITAS NUOMAI
3 kambarių kutas pirmame aukšle 
netoli E St. ir Kolton St., So. Ko -to
ne. Galima visą namą pirkti labai pi- 
iiai dėl nebegale;inio apžiūrėti. Bate 
baltos sinkus, aliejinis pečius. Ki<■«,»- 
tis: Tel.: AN 8-5111, arba užeiti 7s7 
E. Broa»lway.

Bay Vieic Realty C o
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
L1CENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkalt
iems, parduodantiems, ir drau- 
lžiantiems namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22. MASS.

| :cs. a v
Office A V 8-1144

8- i 1 11 ir CO 5-881 i

N. Jonuška,
Sekretorius

Prof. J. Ereto paskaita

Iš Šveicarijos atvykęs pro
fesorius J. Eretas skaitys pa
kaitą—Pasaulinė situacija 

ir mes—šį šeštadienį, spalio 
7 d. 7 vai. vak. Lietuvių Pi
liečių Diaugijos salėje.

I. Vasyliūnas mokytojauja

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
l žsakyk pas mus ivesti GARSŲJĮ 19£1 METŲ 

INTERNATIONAL karšto oro KROSNĮ
Į ĮRENGIMĄ 

ĮEINA:
1 85.000 arba 
95.000 BTU 

krosnis 
3 kontrolės 

Pūtimo vienetas 
Filtrai

Nauji vamzdžiai 
275 gal. tankas
Elektros ir kitko 

Įrengimas 
SI 20 METŲ 

RAŠYTA 
GARANTU A

PILNA KAINA:

$ 595. <
Aprėžto laiko 

pasiūlymas

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET DORCHESTER 25, MASS. 

24 valandų patarnavimas 
TELEFONUOKITE: GE neva 6-1204

Bostone dar nebuvo kon- vjko Aleksas Ambroze. Tai miestas, tą visi žinome, ir to- 
eeito, kuiiame dalyvautų.vis^ gyvenimą besiriielojąs dėl labai gerai, kad galų ga- 

lietuviška knyga ir spauda le miesto šeimininkai tuo su- 
žmogus, jis tame fronte ir sirūpino.
šiandien tebestovi. Paskuti- Reikia piliečius skatinti, 
niuoju metu jis užimtas ( hi- Įx,t vien to nepakanka, nes

net trys geriausi daininin
kai. Tokį koncertą Laisvės 
Varpas rengia spalio 22 d. 
So. Bostono aukš. mokyklos 
(Thomas Park) salėje. Ja
me dainuoti iš Chicagos at- cagos lietuvių istorija, ku- vra tokių žmonių, kurie į

. . ....... mano baigti rašyti kitais laginimus nekreipia dėme-
vjksta germusi dainininkai:!metai^ jos bus keli sįmtaį,sio Tuos tegalima prievarta

puslapių. ar pabaudomis priversti, to-
šeštadienį Keleivio patai- dėl visi miestą teigiantieji

Globė Parcel Service, Ine.
Įstaiga praneša, kad siunti
nių siuntime jokių pakei
timų ir trukdymų nėra, ir 
siuntiniai nueina normaliai. 

Kartu primena, kad jau

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
locikių, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių

'Dana Stankaitytė (sopra 
nas), Stasys Baranauskas ' 
(tenoras) ir Jonas Vaznelis 
(bosas-baritonas ).

Nepraleiskime jų neišgir- 
dę. nes kažin kada bebus 
kita proga jų pasiklausyti.

ELENA DEVENTENĖ

žymi visuomenininke, gyv. 
Santa Monica. Calif^ praeitą 
savaitę kartu su savo vyru dr. 
M. Deveniu lankėsi Bostone.

poje jam buvo suruoštas ku
klus pobūvis, kuriame sve
čias turėjo progos pasimaty
ti ir pasikalbėti su seniai 
matytais ir nematytais idė
jos draugais. Čia jis, i a:-antis 
“Chicagos lietuvių istoriją.” 
turėjo progos pasikalbėti ir 
su jau parašiusiu “Lietuvių 
išeivija Amerikoje” Stasiu 
Michelsonu, kurio 
greit jau išeis.

Ir jie pirko paveikslus

knyga

Be praeitame numery pa
skelbtųjų, dailininkės J. 
Paukštienės paveikslus dar 
nupirko dr. Br. Mikonis, 
Meč. Kavaliauskas ir inž. 
Vikt. Kubilius.
Buvo susirgęs A. Mažiulis

Svečiai iš Pacifico pakrantės

laika, kalėdiniu. ,iun-! ]ini žini ’ ^„„a^
linine erfi- * . . _ .ir komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad-

tinius, kad giminės ir arti 
mie j i laiku juos gautų.

Mūsų įstaigoje So. Bosto
ne turime didelį pasirinkimą 
visokių medžiagų, skarelių, 

audžiami. Čia ir tvarkin- odų ir kitokių prekių, ku- 
gieji piliečiai galėtų daug rias siuntėjams parduodame 
administracijai padėti įspė- savikaina. Kviečiame apsi- 
dami teršėjus, o ypatingai lankyti.
patys duodami gerą pavyz- Globė Parcel Service, Ine.

turėtų būti be pasigailėjimo

d i.

Šitaip jie taupo

pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

Nesunkus širdies smūgis 
Praeitą ketvirtadienį tu- ištiko Antaną Mažiuli. Lie- 

į ėjome netikėtus svečius — tuvos Enciklopedijos bend- 
plačiai JAV žinomus visuo- radarbį. Virš savaitės išgu- 
meninkus dr. Mykolą ir Ele- Įėjęs Carney ligoninėj, jis 
ną Devenius. Jie seniau gv-{grižo namo ir čia sveiksta.

Metai iš metų MTA skun
džiasi turinti nuostolių, 
šiais metais ji užsimojo da
lyti refonnas, taupyti. Per 
kelius mėnesius stotyse dir
bo dešimtys darbininkų, už- Į 
tvėrė tvoras, kad niekas ne-’ 
galėtų nesumokėjęs pralys
ti. Taip buvo ir Ashmont 
Jotyje. Čia dabar du žmo
nės maino pinigus ir du 
žmonės daboja, kad nepra
eitų kas nesumokėjęs. Sė
dau tų dabotojų nebuvo.

Iš šito pavyzdžio galime 
spręsti, kad ir kitur MTA 
vadovybė nesirapina išlaidų 
aupyti tiek, kiek būtų ga

rima.

390 Wcst Broadway 
South Boston, Mass.

Telefonas: AN 8-8764 
Vedėjas J. Adomonis

(Skelb.)

Peter Maksvytis
Carpenter Sl Builder 
925 E. Fourth SL,

So. Boston
I Atliek" visus pataisymo, ręmon-

!to ir projektavimo darbus iš lau- 
( ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
• biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 

| lavimą. Šaukite visados iki 9 va- 
■ landų vakaro.
į Telefonas AN 8-3630 į 
!______________________________ 1

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

2—4 ir 6—8 
ir

Valandos:
Sekmadieniais šventadieniais • 

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

Trans-Atlantic Travel Service
Bilietai lėktuvais ir laivais, parūpina viešbučių užsaky

mus, padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumen
tus į visas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSU NTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest Rrmdway. So. ROSTON 27. Mass.. Tel. AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, » ir kitko. Visas išlaidas
ii SSSR muitą apmoka siuntėjas.
MEDŽIAGAS. ODAS IR KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA 
MI SŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar sralima siųsti iki 44 svaru paketus, iei siančiamieii daiktai tel 

pa dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKlTftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO jcaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nno S iki > vai. vak.. ketvirtadieniais m9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeitadieniais nno 8 ryto iki 2 vai. po pietą.
YKDfiJAS: JONAS ADOMONIS

veno Waterbury, bet prieš 
• kelerius metus išsikėlė į va
karas ir apsigyveno Santa 
Monica, Cal.

Ten susitvarkę, panorėjo 
vėl aplankyti Atlanto pa
krantę. su senais draugais, 
pažįstamais ir giminėmis pa
simatyti.

Juk Waterbury gyvena 
dr. P. Vileišis, Devenienės 
brolis, o Lexingtone prie 
Bostono jų sūnus inž. K. De- 
venis. Čia atvykus, negi ne
užsuksi į Bostoną. Ta proga 
Deveniai aplankė ir Keleivį.

Lituanistinės Mokyklos 
tėvų susirinkimas

Bostono Lituanistinės Mo
kyklos mokinių tėvų susi
rinkimas bus šį ketvirta
dienį, spalio 5 d., 7:30 vai. 
vakaro, šv. Petro parapijos 
ažnyčios salėje. Jame bus

renkamas naujas Tėvų ko 
mitetas ir sprendžiami kiti 
opūs mokyklos reikalai.

Visi mokinių tėvai prašo 
mi susirinkime dalyvauti.

Linkime greitai sustiprėti ir 
grįžti į darbą.

Buvo susirgęs A. Tumas

Nonvoodietį Adomą Tu
mą buvo ištikęs širdies smū 
gis. Iš ligoninės jis jau išėjo 
ir sveiksta namuose, 
me greičiau pasveikti.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
‘cškoma šeimininkė našlė ar netekė 
ūsi moteris pastoviam darbui. Skam 
■inti TA 5-6166. arba rašyti: 23 Parį 
St.. Dorchester. Mass.

GR 9-1805 Ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
Ir Taisome Juos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Frec Estimatea
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO J 

Du broliai lietuviai
Charles ir Peter Kislauskai S 
Garantuojame gerą darbą •

TeL AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydyto;** ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7--8
534 BROAB’.VAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Inž. B. Galiniui padaryta 
operacija

Inž. Broniui Galiniui pra
eitą savaitę Carney ligoni
nėj padarvta sunki operaci
ja. Ligonis dar turės dau
giau kaip savaitę ligoninėje 
pabūti dr. MichaI ir dr. S. 
Jasaičio priežiūroje.

BUSIMIEMS PILOTAMS
■- Norintieji išmokti lėktuvu skraidyt^ 

. .. ^.autj prjvatinio piloto leidimą ga
Linkl-:'i kreiptis j komercijos pilotą i’ 

Lėktuvu instruktorių Rimvydą Utenj 
Tol - R~.Į,’,nd Mass. TR 8-2507

r----------------------------------------------- •
| TELEFONAS AN 8-2*05

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.Apsidrausk

NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo nelai
mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justiee of thePeace—Constable 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0918

LAISVĖS VARPAS
NMJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilocikių 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
Iš WK0X, Framingham, Mass. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

x.9Sosiae9GioeoeoooeoooQoaMOB«MM

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus. .

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir sekm.
MOOOoeeeesiseeeoooeeeoooooooooooooooMoe

; Dažau ir Taisau 4
► Namus iš lauko ir viduje. *
► Lipdau popierius ir taisau 3 
J viską, ką pataisyti reikia. “* 
* Naudoju tik geriausią
► medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė.
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

name,

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plnmbinir—Hratia<—Gaa—Oil 
I Gazo šilimą permainyti 1275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREfeT 

DORCHESTER 25, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4619

Flood Sąare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAV 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Berijami n Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

i




