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Chruščiovas Sujaukė Viltis 

Del Rusiginklavimo

“Rimtas” Bandymas Prieiti Susitarimo Dar Nepradėtas, 
o Jau Reiškiama Abejonių Dėl Pasisekimo; Chruš

čiovas Siūlo Ištraukti Kariuomenę iš Svetimų
Teritorijų, Kaip Pirmų Žingsnį į Nusigink

lavimų; Tas Siūlymas Amerikai 
Nepriimtinas.

JIE NEAPGYNĖ BIUDŽETO

Amerikos delegatas nusi
ginklavimo derybose, Ha- 
rold E. Stassen, pereitų sa
vaitę aiškinosi Amerikos 
pasiūlymų dėl “pirmųjų 
žingsnių nusiginklavime” su 
NATO valstybėmis ir tun 
tuos pasiūlymus padaryti 
Sovietų Rusijai. Amerikoje 
buvo tikimasi, kad tas pa
siūlymas rusų bus priimtas 
ir pirmas žingsnis nusigink
lavimo klausime bus pada
rytas.

Bet dabar tas viltis su
jaukė Rusijos diktatorius 
Nikita Chruščiov. Jis davė 
filmuotų pasikalbėjimų, ku
ris buvo rodomas Ameriko
je per televiziją, « tame pa
sikalbėjime Chruščiov sako, 
jog pirmas žingsnis j nusi
ginklavimų būtų ■ ištrauki
mas kariuomenės iš sveti
mų kraštų. Rusai ištrauktų 
savo kariuomenę iš sateliti
nių kraštų (Vokietijos, Len
kijos, Vengrijos, Rumunijos 
ir kitų), o Amerika ištrauk
tų savo kariuomenę iš Vo
kietijos, Prancūzijos ir kitų 
kraštų, kur amerikiečiai tu
ri kariškas bazes.

Jei rusai tikrai nusigink
lavimo derybose reikalaus 
tokio “pirmo žingsnio”, tai 
susitarimas su jais bus neį
manomas, nes Amerika yra 
pasižadėjusi laikyti savo 
kariuomenę Vokietijoje il
gesni laikų ir trauktis iš sa
vo bazių Amerika nenorėtų, 
kol nebus prieitas platesnis 
susitarimas dėl nusiginkla
vimo. Rusų siūlymas iš
traukti kariuomenę būtų 
naudingas nisams, nes jie 
pasitrauktų iš satelitinių 
kraštų į savo teritorijų ir 
bet kurių dienų vėl galėtų 
satelitinius kraštus okupuo
ti, o Amerika turėtų iš
traukti savo kariuomenę iš 
Eurojros ir atitraukti jų virš 
trijų tūkstančių mylių. To
dėl rasai visada turėtų pra
gos užimti Europų pirma, 
negu Amerika suspėtų pa
siųsti savo kariuomenę į 
Europos* kraštus jų ginti.

Nusiginklavimo deiybos 
parodys, ar Chruščiovo “pir
mas žingsnis” bus kliūtis 
susikalbėti nore dėl dalino 
ginklavimosi lenktynių su
laikymo.

Cankaiiešk«< Kaltina
Savo Vadovybę

Dėl kinų riaušių prieš Ame
rikiečius Foimozos (Tai- 
wan | sostinėje užpereitų 
savaitę kinų nacionalistų 
vadas čankaišekas sako, 
kad tai buvo kalta jo vado
vybė, kad jis nesugebėjo 
numatyti galimo minių su- 
brazdimo prieš amerikiečių 
kariško teismo sprendimų.

Alžyro Arabai

Skerdžia Arabus

Iš Alžyro praneša, kad 
arabų maištininkai ten Me- 
louza miestelyje, 80 mylių į Į 
pietus nuo Alžyro didmies
čio, pereitos savaitės gale 
išskerdė 304 arabus bvras. 
Visi suaugusieji miestelio 
gyventojai vyrai, virš 15 j 
metų amžiaus, buvo išsker-' 
sti.

Tos skerdvnės labai su- 
jaudino visų Prancūzijų ir j 
ten keliamas reikalavimas, • 
kad prancūzų armija arba 
padalytų galų tokioms sker- į 
dynėms, arba kad būtų ie§=; 
koma susitarimo su arabų į 
nacionalistais, kurie tokiu 
nežmonišku kerštų prancū
zų šalininkams kelia Alžy- ■ 
ro gyventojų tarpe nerimų. Į

Arabų nasionalistai iš
skerdė Melouzos vyrus gy
ventojus todėl, kad to kai
mo žmonės prašė prancūzų 
apsaugos nuo nacionalistų...

ISPANIJA TEIS
OPOZICIJOS VADUS

Generolo Franko policija 
Ispanijoj sugaudė ir padėjo 
į kalėjimų visų eilę įžymių 
įspanų, kurie kaltinami ve
dę propagandų prieš Fran
ko režimų, palaikę ryšius su 
politine emigracija ir, ben
drai, dirbę prieš Franko 
diktatųrų. Suimtieji žymūs 
monarchistai ir liberalai, 
kurie gyveno legaliai ir jo
kiu veikimu prieš režimų 
nepasižymėjo. Bet Franko 
šnipai išaiškino, kad tie 
žmonės yra priešingi dikta
tūrai ir kalbinę kitus žmo
nes kų nors daiyti prieš 
diktatūros šeimininkavimų.

Jordanija Prašo
Egipto Pinigų

Jordanijos karalius nu
vertė Egipto šalininkų val
džių savo krašte, išvaikė 
Egipto šalininkus iš savo 
aplinkumos, uždraudė įga
benti į Jordaniją Egipto 
laikraščius ir po to viso pra
šo iš Egipto duoti Jordani
jai pinigų, kaip Egipto dik
tatorius Nasseris buvo pa
žadėjęs vasario mėnesį.

Egiptas, Saudi Arabija ir 
Sirija vasario mėnesį suta
rė, kad tos valstybės duos 
Jordanijai kasmet po 30,- 
000,000 dolerių ir tuo bū
du pakeis Jordanijos seniau 
gaunamų pašalpų iš Angli
jos. Dabar Jordanija nori 
žinoti, ar ji žadėtus pini
gus gaus, ar viskas paliks 
pažadais

Krašto apsaugos sekretorius C. E. Wilson (dešinėj) ir 
jungtinio štabo viršininkas adm. A. Radford aiškino 
kongrese, kad mažinti biudžete numatytas krašto apsau
gai išlaidas būtu neišmintingas žaidimas krašto saugu
mu, bet atstovę rūmai visvien nubraukė apie du su puse 
bilionu dolerių šitiems reikalams.

Kruvinos Arabų 
Riaušės Lebanone

Dėl Taupumo Gali Nukentėt 

Krašto SaugumasPereitų ketvirtadieni Bei
rute, Lebanono sostinėje ki
lo kruvinos riaušės prieš ■ ■
vyriausybę. Riaušininkai Armijos Sekretorius įspėja Biudžeto Karpytojus; Tau- 
n orėj o būk tai nuversti Le- pumas Krašto Saugumo Sųskaiton Nėra Kraštui

L. D. D. Centras Analiia Gavo Žinių 
Bus Brooklyne Apie A-Submariną

Birželio 1-2 dienomis Amerika yra davusi ži

banono vyriausybę, kuri ve
da Vakarams draugiškų po
litikų. Riaušės buvo numal-
šintos, keli žmonės buvo už- * g Balionu Amerikos armijos sekre-
musti ir keliasdešimt suzei- tmogUS SU B0110M wnbcl. M Bruckel.
sta‘ Į8KU0 lo MylUĮ kalbėdamas karo akademi-

i Lebanone birželio 9 d. .---------  joj West Point, N. Y. įspė-
i įvyksta parlamento rinki- Qro pajėgų kapitonas J. jo kraštų, kad taupumas 
mai. Opozicija prieš rinki- yy Kittinger birželio 2 d. krašto saugumo sųskaiton 
mus bandė riaušėmis suju- jgkilo su balionu 18 mylių į nėra tikras taupumas. Tik- 
dinti balsuotojus, kad į par- aukštybes ir nusileido svei- tas taupymas negali užmirš- 
lamentą būtų išrinkta Egip- kas po g valandų 34 minu- ti krašto saugumo reikalų, 
to diktatoriaus šalininkų po pakilimo. Tai yra Biudžeto karpymas be ato- 
dauguma. . rekordinis aukštis, kokį dairos yra klaida juo la-
—~ ~ žmogus iki šiolei pasiekė, biau, kad karpomos išlai-

I Sovietai Jau Turi Vėliausias aukščio rekordas dos taupumo propagandos
Žemės Satelitą ku'0. 76-°°? ‘»ki ik^‘w«- . , .

auksų pasiekė Amerikos Armijos sekretorius nuro- 
karo laivyno karininkai M. dė, kad praeityje, prieš pir-

Naudingas; Senatas Gal Pažiūrės Kitaip į 
Krašto Gynimo Išlaidas; Ginčai Tęsiasi.

AJII uiviii/iiiio ZAiiivi yid tidvucį rji- Qnvi t L- ’ F . d* laivynu naiuuun<u
Brooklyne įvyko Lietuvių nių Anglijai apie submari- - * U. Ross ir M. L. Lewis 1956 mąjį ir prieš antrąjį pasau-
Darbininku Draugijos šuva- no Nautilus atominį moto- įa(, n>- lapkričio 8 dieną. Jinius karus Amerika tau-
ziavimas, kūnam pirminin- rą, o mainais Amerika ga- jau tu,. į in dirbti. Dabartiniai bandymai bus ka, h '
kavo J Herman, sekreto- vo ar dar Ūkis. gaut. is < w tęsiatni. Ukūnas majoras ga. aps ynklav us. kas bu-
navo J. Vilkaitis ir F. Ra- Anglijos žinių apie didžių- / j «.kl idįs d. G. Simons šiomis dieno- dldel? kįalda- Kal ku,,e
mon. jų atominių elektrainių sta- lįnk J Rai mažiukįs mis bandys iškilti virš 100,- zmones lr dabal taupumą

stato aukščiau krašto sau
gumo.

Rezoliucijų komisija: J. tymą. Pasikeitimas atomi- nauja; m‘ė’nulis.
Stilsonas, J. Kiznis ir J.Pe- nem.s informacijomis betgi p,ate?nių žinlų apie ie.„ės išbūti aukštybėse apie repub|jkonų

000 pėdų i aukštybes ir no-
va-trėnas. iki. šioliai nevyko sklan- tiški} uprav. pal, laiko.

Suvažiavimas buvo gana dziak da”
gausus 
mų 
dėjo 
$471)
švaistė visus reikalus. mnKas, ir su juo tikimasi mvbos satelitus i erdve

įdarė

skaita referavo V Jackū. Anglija dabar jau prade- dytu, kad bolševikai bus je VliKo pn-------------- __
[nas J Sonda (ra«tu) ir V da pardavinėti užsieniuose pralenkę Amerikos moksli- rinkti: Pirm. dr. Antanas 0 as >eila ®se e, a ’ 
Anesta savo atominius motorus Linkus ••satelitu" gamyboj. Trimakas, vicepirm. J. Sti- rumus b,“dz,et° ka/-

M ,0,0 . -t- elektrinėms ir varžytinių Gal todėl, kad Sovietai dau- kiiorius, sekr. Henrikas Bia- P>"!° leikale. Gal klasto
Nuo 1946 metų ik. šiol sumetimais nenoli visų pa. iau patvrimo turi su gynimo .s aidose senatas

draugijos centras buvo Bo- s, žiu ati(kn?ti Amerikai, litais" šioje žemėje? Paga-' Vykdomojo.. Tarvbon iš- Į*“'“"* .k,t?>l’ <ia'! nu"
iStone-Suvaziavimas nutarė ,ygĮai kaip ir Amerika ne liau al. jie tikrai Į(la|enkė, rinkti: Pirm. Jonas Glemža, karPjdųjslaKiųgrązms.
J* .P?1 .. 1 11 visas savo atomines paslap- pasirodys tada, kada jie nariais: dr. P. Karvelis ir n " , __ „

j išrinko sios sudėties valdy- tis atidengia Anglijai. Biz- paleis savo satelitų į padan- J. Kaiiys. Bandomos MttZOS
tai esą ges. Kontrolės komisijon: J. Atominės BomlmS

Rimavimus, nariai: J. v. į 1_______
į Stilsonas, V. K. Kalvelis,

nenaduoda. Amerikos das Wm. Knowland mano, 
kad senatas ^ali dali nuki|-

Amerikos Kompartija
Norkaitis, E. Simonaitis ir 
kun. Gronskis. Tautos Fon«„ , . _. . ... Amerika pereitų savaitę

Kolektyvej Vadovybėj do Valdybon: A. Devenie- pradėjo bandyti Nevados 
. nė, kun. Balkūnas, Minkū- dykumoje atomines bom-

nepilkos komunistėj pai* nas, Hr. J. Rudzcika, Jak— bas. Pirma issprojrdino <4nc*
O. Brožienė ir K. Bukavec- Sovictų spauda dabar vėl ••vado”5a.S i^vrL i.™ „„Gld., <iWe'f ’ “tOminf ^"‘^•'T

rašo l«l^i drauiriškai anie • • ‘ ’na ,K Miko sesijoje socialde- įlos pajėgumas buvęs tik
i»ua; „ Siuvimo i •• r £ ♦ • P^^^ko ir partijai vado-. mokratus atstovavo J. Ka- 10,000 tonų TNT, arba pu-
Placiau apie suvaziaumų .Jugoslavijos diktatorių Ti- vaus “kolektyvinė vadovy- minskas, J. Bielinis ir J. sė tokio stiprumo, kaip Hi-

ouisuna?', v. i\. ivaiveius, aa > f I7“l 
B. Spūdienė, adv. S. Brie-į*®®*^ ^\. . . 
dis, V. Anesta ir P. Brazai- Vilioja Tito
tis. Kandidatais: F. Spūdis, ____ _

kas.

vėliau. to ir užmiršo visai neseniai bė”. kaip tai daroma ir 
įvestų piktų polemikų prieš Maskvoje. Bezdžionaudami 
jį. Sovietų vyriausybė, at
rodo, vėl nutarė vilioti Ju-Izraelis Jau Vėl

Kaitina Egiptą goslaviją į “socialistinę sto-: rikos komunistai bandys 
-------  vykių”. j tvarkytis * kolektyviai, kol

Izraelis skelbia, kad Egip- Pats Jugoslavijos dikta- frakcinės rietenos bus išgy
tas dabar vėl pradėjo “par- torius pareiškė, kad jis iriventos ir šioks toks vienin- 
tizaninį” karų prieš Izraelį, jo šalis nori gyventi geimo-i gumas atstatytas.
nežiūrint kad Izraelio ir se santykiuose su Rytais ir|--------------------------------
Egipto pasienį, Gaza srity- su Vakarais ir mano, jog SUGAVO PABĖGUSI 
je, saugoja Jungtinių Tautų nei Vakarai nei Rytai netu-
organizacijos kariuomenė, ri daiyti Jugoslavijai prie- 

Izraelis sako, jog jiereitų kaistų todėl, kad ji nori su 
savaitę iš dviejų kartų pla- visais savo kaimynais gy-
stikinės minos buvo pakas- venti draugystėje, 
tos Izraelio teritorijoje ke- Amerika nutarė duoti Ju-

Liūdžius. rosimos bomba, kurios ga
lingumas buvo 20,000 tonų

Maskvą ir negalėdami susi- Anlhony Eden Grįžo Namo TNT (20 kilotonų). Birže-
tarti dėl vieno vado , Ame- -------- jj0 2 d. buvo išsprogdinta

Buvęs Anglijos ministerių dar mažesnė bomba, kurios 
pirmininkas Anthony Eden, pajėgumas gal buvo l.iioo 
po sunkios ojieracijos Bos- tonų TNT (1 kilotona). Ta 
tone ir po praleisto Kana- mažytė atominė bomba bū
doj poilsio, grįžo į Angliją, vo išsprogdinta ant 300 pė- 
Dar nėra žinoma, ar A. dų aukščio stulĮio ir jos 
Eden’o sveikaeta tiek pasi- ugnies kamuolis nepasiekė

JORŲ LIŪTĄ jajSyS, ka(j jis galėtų grįžti net žemės.
Pereita šeštadienį jiolici-; j politini gyvenimų. -------------------------------

ja prie New Yorko Sheeps-j* ------------ ------------------- LENKŲ KOMUNISTAI
head Įlankoje veik visų! Birželio 3 d. Amerika pri- GERBS KITŲ TEISES
dienų gaudė jauną liūtų, o si dėjo prie Bagdado sutar- 
kai ji pagavo, tada atsira- ties kariško komiteto irjau Lenkijos komunistų par-

liuose ir minos sprogdamos goslavijai ir toliau ekono- 'do liūto savininkas ir jūrų 
vienoje vietoje užmušė vie- minę ir net kariškų pagal-, žvėliukų pasiėmė į savo au
nu ūkininkų, o kita mina bų, bet čia girdėti daugkri- tomobili. _______ v
sprogdama sužeidė šešius tikos dėl Jugoslavijos mėty- Jūra liūtas pasirodo pri- Amerika dar nėra Bagda- jokių sauvaliavimų neleis 
žmones, tame skaičiuje 4 mosi ir bandymo sėdėti ant jaukintas ir, jei savininkas'do sutarties pilnas dalyvis, daiyti partijos pareigūnams 
Izraelio karius. Taip arabai tvoros ir zysti dvi karves, būtų anksčiau pasirodęs, po- bet dalyvavimas jau nuo ir valdžios Įstaigoms. Parti- 
darę dabar apie 50 kartų... Jugoslavijos Tito dabar licijai nebūtų buvę jokio seniau ekonominėj, o da- jos c. k. pakartojo, kad jo- 

Izraelis sako, jog Egipto tikisi gauti iš Sov. Rusijos vargo, nes “liūtas”, kaip tik bar ir kariškoj tos sutarties kių “nelegališkų aktų”, 
diktatorius vėl pradeda sa- ūkiškos pagalbos, kuri jam išgirdo savininko baisą, valstybių taryboj labai pri- kaip jie buvo praktikuoja- 
vo provokacijas ir sudaro buvo pažadėta prieš metus tuoj pas ji nureplojo ir pra- artina Ameriką prie pilno mi stalinizmo laikais, nebe- 
prie sienos i temptą padėtį, laiko, bet nebuvo duota, dėjo gerintis. dalyvavimo tame pakte. jbus Lenkijoje,

bendrai su kitais tos sutar- tijos centro komitetas priė
dęs dalyviais dalyvauja ka- mė tarimų, kad partija 
riškų klausimų svarstyme, gerbs visų piliečių teises ir
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Už Lietuvos išlaisvinimą
Neilgai trukus minėsime liūdnuosius birželio mė

nesio Įvykius.
Prieš septyniolika metu birželio mėnesi Įsiveržė i 

Lietuvą rusų raudonoji armija ir atvykę paskui ją 
Kremliaus komisarai Įsteigė Lietuvoje, prieš milžiniš
kos žmonių daugumos valią, žiaurią despotizmo ir liau
dies išnaudojimo sistemą.

Metais vėliau, taip pat birželio mėnesį. Kremliaus 
tironai pradėjo masėmis galinti Lietuvos žmones i 
sovietų Sąjungos gilumą. Sovietų žvalgybos agentai gro
bė žmones iš namų. suiminėjo gatvėse ir vežė sunkve
žimiais i geležinkelių stotis, grūdo i gyvulinius trauki
niu vagonus ir siuntė iuos i Sibirą bei kitas tolimas 
vietoves plačiojoje komunizmo imperijoje.

Per vieną tik savaitę šitokiu nežmonišku būdu bu
vo išvežta iš Lietuvos apie 4< ).(.)(>• žmonių—ir ši baisų 
lietuvių tautos draskymą laikinai sustabdė tik netikėtai 
kilęs karas tarp Rusijos ir Vokietijos.

Bet ši tautos žudymo darbą, pradėtą 1941 metų 
birželio mėnesį, komunistinės Rusijos valdovai vėl at
naujino. karui pasibaigus. Kelios masinės deportacijų 
bangos pokariniais metais išplėšė iš Lietuvos dar dau
giau dešimčių tūkstančių vyrų. moteių ir vaikų.

Kiek jų žuvo baisiose deportavimo sąlygose, kiek 
mirė badu. nuo ligų ir sunkaus darbo vergų stovyklose, 
šiandien niekas negali pasakyti. Bet laisvąjį pasaulį 
nuolatos pasiekia žinios apie išdeportuotus lietuvius, 
išblaškytus po visą Sovietų Sąjungą. Kai kurie jų. iš
likę gyvi. šaukiasi savo giminių ir draugų pagalbos.

Tad. artėjant tų baisiųjų birželio Įvykių sukak
tims. mes. kurie gyvename laisvoje Amerikoje, atsi
minkime mūsų brolių ir seserų kančias ir darykime, ką 
galime, kad jiems padėtumei

Viešuose mitinguose ir draugijų susirinkimuose 
kelkime protesto balsą prieš komunistinius Rusijos des
potus. pavergusius mūsų tėvynę.

Rašykime rezoliucijas ir siųskime jas .JAV Prezi
dentui. Valstybės Sekretoriui ir JAV Kongreso nariams, 
reikalaudami, kad Sovietų Sąjunga būtų verčiama tuo
jau sustabdyti lietuvių tautos naikinimą ir grąžinti Lie
tuvon išdeportuotus i Rusijos gilumą žmones.

VOKIETIJOS VAPAS BUVO AMERIKOJE

Washingtone lankėsi Vakarų Vokietijos ministeris pir
mininkas dr. Konrad Adenauer. SI metų amžiaus (deši
nėj) su savo dukterimi. Jam ranką spaudžia valstybės 
departamento protokolo šefas VViley T. Burbanan. Ade- 
naueris kelias dienus tarėsi mi prezidentu Eisenhoueriu 
ir kitais vyriausybės nariais abiem valstybėm opiais 
klausimais.

Šmugelninkai

Raginkime JAV vyriausybę, kad ji įskeltų Sovietų
Sąjungai bylą Jungtinėse Tautose dėl tarptautinių su
tarčių sulaužvmo ir reikalautu, kad sovietu kariuome-* • * *• 
nė bei žvalgyba nedelsiant pasitrauktų iš neteisėtai oku- 
ptaios Lietuvos žemės.

* Minėdami baisiuosius birželio Įvykius, atnaujin
kime savo pasiryžimą tęsti kovą už mūsų tėvų krašto 
išlaisvinimą tol. kol nebus atstatyta nepriklausoma, 
laisva ir demokratinė Lietuvos Respublika!

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS
L. Simutis — Prezidentas
Adv. A. A. Olis — Viceprezidentas 
Dr. P. Grigaitis — Sekretorius
M. Vaidyla — Iždininkas 

(Visas aukas, sudėtas minėjimų proga, 
prašoma siųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybos centrui Chicagoje)

Chicago, 1957 m. gegužės mėn.
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ką visuomenė prie to turi? 
laibai daug, nuo visuome
nės geros nuotaikos pri-i 
klauso unijos gyvybė.

Amerikos darbininkų ju 
dėjimo vyriausieji 
AFL-CIO išmetė Davė Beck 
iš savo tarpo, kaipo gene- 
ralės tarybos narį, bet jie 
negali jo išmesti, kaipo kri- 

prasižengėlį prieš 
principus iš vežikų 
narių

Kas Savaite
vadai V-1 Ketur. Didieji?

“MIRĖ 1940 METAIS”
Komunistų “Laisvė” sky

riuje “gyvenimas Lietuvo
je*’ Įdėjo žinią apie Anga
riečio paveikslo pasirodymą 
Vilniaus “Tiesoje ir ta pro
ga Limbinė “Laisvė” rašo:

' ’rvAium su "Tiesus" 4o metu 
sukaktimi, pirmame puslapyje 

atspausdino pirmųjų to laikraš

čio redaktorių Kapsuko ir An- 

yariecio paveikslus. Tai vienas 

: irmu.iu Angariet’io paveikslu 
Tarybinėj Lietuvos spaudoje. 

Kaip žinia, mirė 1940 metais".
Tai ir viskas. “Vienas 

pirmųjų paveikslų’*, “mirė 
1940 metais** ii- nė žodžio, 
kad mirė nukankintas kon
centracijos stovykloje Sta
lino Kruvinojo laikais: nė 
žodžio, kad Angariečio var
das buvo išnykęs iš komuni
stų spaudos puslapių ir ta 
pati “Laisvė" jo vardo bijo- 
ja. kaip. sakoma, velnias 
kiyžiaus. Ir. žinoma, nė žo
džio nesakoma, kad Kapsu
kas ir Angarietis ėjo lenk- 
tyinų skųsdami vienas kitą 
palitinei Stalino j/olicijai.

Tai]), vadinasi "laisvė” 
šviečia savo skaitytojus. De
šimties valandų apdūmoji
mas, skaitant Chruščiovo 
kalbą apie Stalino niekšy

Atrodo, kad turėsime dar 
,, progos aiškiau pamatyti, 
K* kaip vienas kruvinas dikta-

, , , . torius laikosi savo soste Do-
likos vyriausybe kad dery- mjnikoni} respublikoje ir 
l os dėl nusiginklavimo šiuo kokiiU. šunybes diktatoriai
tarpu eis tarp Sov lėtu Rusi- išdarinėja Amerikos terito* 

tarpo, nesi jos j,- Amerikos, bet kai pir- rjioi 
kiekviena unija turi auto-|mieji susitarimai bus pada- J ži
nomi ją ir prasižengėlį iš- ryti, tada tolimesnis nusi- Soviet Kyšiai 
mesti iš unijos tegali pa-.ginklavimo klausimas bus
tys vežikų unijos nariai. Ar siejamas su Vokietijos su-: Jordanijos karalius Hus- 
jie tą padarys, tai jau ki-vienijimu. Amerikos vyriau- sein pasakoja, kad Maskva 
tas klausimas. Įsybė pasižadėjo kalbinti nesigailėjo pinigų Jordani-
Niekad nebu. pemiriu įanglus ' pianeūzus ir rusus jos minbteriams iraukš- 

k- , susirinkti i keturių didžių- tiems kariškiams papirkine-
Prieš keletą metų, Broo-i ju valstybių konferenciją ti ir kad kai kurie iš tų mi- 

klyne, lietuvių siuvėjų Į Vokieti jos suvienijimo rei- nisteriu ir generolų gavę
Amalgameitų unijos 54-to , kalui aptarti ir spręsti. net 280.00(1 dolerių kyšio! 
skyriaus, vadovaujamas ko- pet j,, pirmieji nusiginkla- Taip buvę prieš karaliaus 
munistuojančių ii nesusitu- yjmo žingsniai bus aotaria- padalytą jiervei’smą, kada 
pėjusių gaivalų, komunistų mj su NATO valstybėmis Jordanijoj buvo Sovietų Ru- 
“ Laisvei” karštai pritariant kadf tarp, sąjungininkų ne- si.iai draugiška vyriausybė, 
ir skatinant, ištuštino ar iš- būtu jokių nesusipratimų kur* buvo pasimojusi už- 
dalijo to skyriaus viso ilgo tuo klausimu. mėgsti diplomatinius santy-
gyvenimo sutaupąs apie i Kalbos apVe nUsiginklavi- kus su Maskva ir norėjo įt- 
40,000 dolerių. Bet tų pini- ma atrodo dabar gana rim- raukti Jordaniją į Sovie- 
gų dalintojų niekas nenu-| tOg bet ko iš tu rimtu kalbu tams draugišką bloką Vid.
’ ’r-------- . i-- . . Rytuose. į

Kadaise buvo garsi “šv. 
Jurgio kavalerja”. tai anglų 
papirkinėjimai svetimų val
stybių diplomatų ir net val-

Vokietijos vadas Dr. 
Adenauer susitarė su Ame-

minali
unijos
unijos

.nes v aldžia i unijos susilauksime, tai jau kita
Senato komisija tyrinėja chusetts kongresmanas Tho- vidujinius reikalus nesikiša, istorija, 

laibo unijas. Vežikų unijo- mas Lane irgi turėjo to- o Nevv Yorko bendrosiosetai

je jau surado ir atidengė kias atostogas. Būdinga tik tarybos (Joint Board) vir-; ga ggg Q00 Lavonų 
didelius sukčiavimus, kur tas. kad minimas kongies- šininkai tam tikrais išroka- 
vyriausieji unijos vadai in<
ėmė. sėmė ir žarstė sauna- Įėjimo, ir vėl Massachu- šio. Bet tai nereiškia, kad apsaugos Klausima, vie- kavalerija nublanksta pneš 
i ių sumokėtas duokles, kiek setts piliečių buvo išbalsuo- senato komisija prie progos nas liudininkas pasakojo, bolševizmo daromus papir- 
tik jų apetitas galėjo su- tąs i Jungtinių Valstybių negali pačiupinėti 54 slęy.|kad. 1960 metais ir vėliau kinėjimus. kur Maskva skai- 
virškinti. Dabar tos unijos kongresą. Tai jeigu Law- liaus rekordus, o to ir už- Sovietų Rusija turės užten- to naudinga pasikaštvti. 
prezidentas Davė Beck nie- rence. Salem, Lynn ir tų tektų centro viršininkams! karnai pajėgu bombų, lėk- p^l Viduriniųjų Rytų alie- 
kaip negali išsiaiškinti, kur apylinkių piliečiai gali tu- likviduoti skyriaus čarterį. ..........
jis padėjo virš trijų šimtų rėti tokį vyra kaipo savo Senato komisija, daryda- 

atstovą kongrese, tai kodėl ma tymėjimus, turi keletą 
yezikų unijos nanai negali tikslų. Vienas tikslas

manas, vos tik išėjo iš ka- vimais nekreipė į tai dėme- Kongiese, aptariant civi- džios narių. Bet šv. Jurgio 
Įėjimo, ir vėl Massachu- šio. Bet tai nereiškia, kad lės apsaugos klausima, vie- kavalerija nublanksta prieš

tūkstančių unijos pinigų.
Didelis vilkas išvilktas iš
avino kailio pilniausioj nuo- turėti Iokį pat pauKšų ša- 
gumoj ir tik lieka klausi
mas. ką su juom daryt?

Padėt Į klėtką. kur visi 
tokie paukščiai būna, nega
lima, nes nėra tokiu Įstaty
mų
prezidentui žarstyti kaip no- ningi unijistai niekad neto
li ir kiek nori narių mokės- leruos šmugelninko 
čius. Senato komisija tą linijoje.
gerai žino. tik unijos nariai

tuvų ir raketų—kad galėtų 
vienu kartu atakuoti svar
biausius Amenkos centrus 
su 2.500 vandenilio bombų.

pa i pauKsų sa- paillo§ti Įstatymą, kuris sau- C*
. _ 1 gotų unijų labdaros fondus ..U

11 j tUjk*J°kl~ ^tat-vmal to nuo visokių eikvotoju irsa- 
nedraudzia. Bet ne tame

Tol fzvt-i nbol-n •/vi vvrrvi €xvcxr\<x įvynvu, cnjin-

jaus Maskvos diktatoriai pi
nigų negaili.

Iždo Sekretorius

vo unijoj? vienu puolimu galėtų 
užmušti 82.000,000 žmonių 
ir 24,000.000 sužeisti!

Iždo sekretorius George 
M. Humphrev traukiasi iš 
savo vietos. Prezidentas su

dalvkas SamoningipilieSai ™n.a“dz,M galvalū' Pnes to- Tokius baisius dalykus apgailestavimu priėmė jo 
..................... ..... ............ niekad' „ebal^/už Lu- & «£.J Sovietu a‘sislat>dnima ir jo vieton
ų. kurie draustų’ unijos geininka. taip lygiai sąmo- ir’vildžios mde- ?“ma ’’° 1960 met» Pasak°- nun?at'’ta\nau,a;'! lzdo
•ezidentui žarstyti kain no- ninri uniiistai niekad neto- negali kenkti uni jom* ^a ^,novas Charles Shafer sekretorius Robert B. An-

sa' ° Šalia to, senato komisija 
gal turi ir kitokio tikslo—

bes, Mizarai padarė tiek pat 
Įtakos, kai]) pernykštis snie
gas.
GAL SULAUKSIME?

Prieš kuri laiką Ameri
kon atvyko p. Birutė Bilevi- 
čiūtė. kuli pernai tik pabė
go iš Lietuvos Į užsienį.

B. Bilevičiutė Lietuvoje 
buvo ekonominės geografi
jos dėstytoja, todėl pagal 
savo profesiją ji turėtų būti 
gerai susipažinusi su rusiš
kų okupantų šeimininkavi
mu Lietuvoje ir Amerikos 
lietuviams labai svarbu bū
tų išgirsti iš jos. kaip Lietu
vos žmonės gyvena, ypač 
kaip verčiasi Lietuvos vals
tiečiai suvanti i kolchozu 
baudžiavą, kaip skaudžiai 
palietė lietuvių tautą Stali
no j/riverstina kolektivizaci- 
ja ir žmonių deportacijos i 
prievartos darbų stovyklas 
ir kiek lietuvių gyvenimas 
pasikeitė |x> Stalino galo 
Įvykusio “atfxhėkio”, jei 
toks Lietuvoje buvo jaučia
mas.

Kol kas iš gal daugiau
siai painformuotos viešnios 
iš Lietuvos neteko nieko 
girdėti. Net pasikalbėjimo 
su lietuviška spauda neteko 
niekur užtikti.

derson.
Iždo sekretorius G. M.

Humphrey pagarsėjo ne tik 
“brangių pinigų” politika, 
bet daugiausia gal tuo, kad 
patiekus kongresui naują 
biudžetą 1958 metams jis 
pirmas ėmė tą biudžetą kri
tikuoti ir pranašavo, kad 
nesumažinus valstybės iš
laidų susilauksime naujos 
depresijos, “ndo kurios ir

ne vaikams gąsdinti, bet 
įgreso tyrinėtojams. Kuo 

žinovai remia savo pranaša
vimus apie rusų būsimą pa
jėgumą, — jie nesako.

nevalia Pa,*°d.vti visuomenei, koki 
netvarka vra kai kuriosevisuomenė to ne- Eikvoti unijos iždą

žino. Paganau ne to ir ies- Vnijistai moka nario duo- unijose ir tuo būdu pakenk-
k0™a". „ , ... „ klės ne tam. kad kas nors ti visam darbininkų uniji-

Dave Beck padėti uz gro- tul.-tll asmenjnę naudą, bet niam judėjimui. Kai kurie 
tų. Kaipo asmenį, tai mažas taTn u^.(]yįų uniją ir tos komisijos nariai mielu 
pliusas, visai kas kita pa- ?trejj<ui iškilus galėtų apsi- noru prikibtų ir prie kitų 

ginti nuo priešų. Streiko didžiųjų unijų, kaip siuvėjų 
metu aršiausi priešai būna, Amalgameitų ir kitų ir su

e i •* , rtai: alki?.' šaltis .iidės Šamo sąskaiton atosto
gas, tik ne už tai. kad jis 
plėšikavo unijoj, bet 
kad jis apšmugeliav 
dę Šamą. Prieš du 
jis pamiršo sumokėti apie

ir abelnai

dėti už grotu, kaipo unijos 
prezidentą. Jau aišku, kad 
Davė Beck gali šauti Dė-

spauda. Unijos, kurios

Kur Dingo Galindez?

1956 metais kovo 12 d. 
New Yorke dingo Columbia 
universiteto mokytojas Dr. 
Jesus de Galindez, ispanų

gstvinęįMB^ntoumu, ro<iyt^ piiš-, oolitinis pabėgėlis, kuris ką 'plallkaj ra’itvsis”. 
-ios tu- Ur] tfifs^rtTMHąsiJts unijas, tik buvo paskelbęs knvgą, > t-J’novpcac

teisėmis. ;ant Domir.ikonii diktatūros, i karpyti vyriausybė mobili-
Šiandien spauda labai gy-1 kad tai ios agentai pagrobė Į zuoja jėgas, kad tą

T'" ’ ......  nugiUji- j karpymą sulaikytų . . .

LV.'II>, lietui I

pu. Be gero iždo, ypač šiais
. ‘ laikais, unijos į streiką nei- vai rašo apie raketierius irIDrr. Galindez ir jį

la,|<uaj1.^aU’ na- ° kui* nors būna komunistus unijose. Tarp bijo. ,
a ogas. įčprovokuoti ir priversti eit raketierių ir komunistų Vėliau, J 956 m. gruodžio ! Prekyba su Kinija

i streiką, tai tokis streikas skirtumo nėra. Ir vieni ir 3 d.. Dominikonų respubli- i . ... , . .
koje kur tai dingo ameri. Angliju, o paskui ją eilė

tūkstančius federaliu52
mokesčių ir už 
ti apmokamas 

Bet kasgi Dėdės Šamo ne
skriaudžia? Pernai už to
kį pat nusikaltimą Massa-

APIE PIKČIURNAS
Antanas Bimba, lietuvis 

kų bolševikų prabaščius, be duokles privalo

labai sunku vesti ir tiesiog kiti lygiai kenkia darbinin- 
negalima laimėti. kų judėjimui, ir vieni ir ki-

Valstvbinius mokesčius ti pagauti lygiai dangstosi 
Iirivalo mokėti kiekvienas konstitucijos penktuoju a- vvriausybė pradėjo dėl io 
pilietis, tai]> lygiai narines mendmentu. Ir komunistai į teirautis. Dominikonų dik- 

mokėti ,r raketieriai i unijas lenda i tatūra pranešė, kad kitas

kur tai dingo ameri
kietis lakūnas Gerald Lest- 
er Murphv. Kai

kitu savo navatnu ypatybių kiekvienas unijistas. Vals- savanaudiškais tikslais, ku-<lakūnas. Dominikonų pilie- 
vra* ir sveikatos žinovą/ Jis tvbė neeali gyventi be mo- «« unijų uždaviniais ne-į tis de la Maža, prisipažino 
sako pamokslą pikčiurnoms kesčių, juo labiau negali turi nieko bendra. Unijistai; užmušęs amerikietį Murphy 
šitai], moko juos š venti: unija gyvuoti be narinių »* Vlsa visuomenė to neturi iir po to prisipažinimo kalė

jus esate sutikę Tavo gyve- duoklių. Kas nesumoka pri- Užmiršti. Bet ar Massachu- iime pasikoręs. Vadinasi,
nime tokių žmonių, kurie nei*- valomų mokesčių tas būna balsuotojai daug gal- **'
moka atsileisti, suliaunėti. nu- baudžiamas, gali gauti bau- v°ia aP*e tab ka^ jje a*i"
sikratyti pykčiu. Pyksta ir pyk- smę ir vežikų unijos prezi- «"vė savo balsus ir isbalsa-
sla amžinai . . . dentas už nesumokėtas vai- 1 Kongresą žmo^’ ku?

“Jie nesupranta nė t<». jog stybei mokesčius. O kaip M tik buvo išėjęs iš 
taip elgdamiesi jie pirmiausia!su unijos išeikvotu iždu? kalėjimo už nesumokėjimą
ir labiausia pakenkia sau. savo' Asmeniniams reikalams ya . y**1 .7?° .SČ’iį? 
sveikatai. . . toks pykintas ir eikvoti unijos iždą, —yra upijistai Biooklyne
keršijimas yra didžiausias žmo- kriminalis nusižengimas b"* skynuje ai . atsimena, nas Murphy j’į išgabeno lėk°_ _ 1/iitiA «o an orom i__  • ________  ____

Murphv dingimą Dominiko
nu diktatūra “išaiškino”. 
Bet Amerikos policija suse
kė daugiau negu Dominiko
nų diktatūrai yra malonu.

Amerikos policija išaiški
no. kad Dr. J. de Galindez 
buvo pagrobtas, kad lakū-

gaus sveikatos priešas". prieš unijos principus. Val-į^’P kai* J*1*™® jtuvu i Dominikonų respu-
Pažistantieji A. Bimbą stybė i unijos vidujiniusrei- P? k«lius dolerius iš 54 sky- blika ir kad Dominikonų 

sako, kad jis pei klaidą ar įkalus nesikiša, nes unija nė- na.Hs lr.tuo. *>ud«Jodavo generalinis konsulas gene- 
nesusipratimą pats save nu- ra jkorporuota, jinai nemo- skyriaus iždą rautą polas A. R. Espaillat Galin-
piešė. o kiekvienas bolševiz- ka valstybei mokesčių ir m€tus ruPest,nSli dez pagrobimą suorgamza-
mo žinovas j/asakys, kad vyriausybę kol kas dar ne- uny,vH’ , ... . ... vo*......................
visas bolševizmo mokslas ir apeina, kaip viršininkai . į*'?1- ’kaI™!?n?'. Taip “du ba’ viena neva
ypač ju propaganda remiasi žaisto unijos sutaupąs. Bet pasiziurekime ir tai “mums draugiška’ <iik-
kurctvmu pvkčio, neapv- tas apeina unijos narius jr I savuosius. ^tatūra. In. Galindez dingt-j

A. Jenkint mas dar nebaigtas aiškinti.!

kitų valstybių, nutarė taiky- 
Amovikn- prekybai su komunistine

Kinija tiktai tuos varžymus, 
kokie taikomi prekybai su 
Sovietų Rusija. Amerika 
norėjo, kad ypatingi suvar
žymai prekybai su Kinija 
liktų ir toliau, bet anglai 
skaitė, kad tokie ypatingi 
suvaižymai, įvesti laike Ko
rėjos karo, yra nelogiški ir 
jų negalima pateisinti.

Amerikos vyriausybė dėl 
šitokio anglų nusistatymo 
reiškia nusivylimo. Nuomo
nių skirtumas tarp Anglijos 
jr Amerikos dėl santykių su 
komunistine Kinija reiškia
si jau ne nuo šiandien. An
glija jau seniai pripažįsta 
komunistinį Kinijos režimą, 
Amerika jo dar nepripažįs
ta, Anglija nori plėsti pre
kyba su Kinija, Amerika 
tam yra priešinga. Anglai 
padėjo kryžių ant čankai- 
šeko, o Amerika jį palaiko. 
Tie skirtumai ir toliau lieka.

J. D.
kantos ir pagiežos. visuomenę. Gal kas paklaus,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Bus šauni gegužine

vicepiim. P. Šernas, sekr. 
R. Dymša, kasin. V. Keršys, 
valdybos narė V. Kiznienė.

ji Amerikoje gimę ir augę, Naujajai valdybai linkė.
_ , . l'fct gražiai lietuviškai kai- tina sėkmės, našiu darbų.Sandaros 16-ji kuopa bir- i,„ , ,4 t fll _ , _

želio 16 d. Vytauto parke Perkun*

(Auburn, Mass.) rengia Kitos žinios

šaunią metinę gegužinę. Gegužės 25 d. Lietuvių! SKAITYTOJŲ BALSAI
Sandariečių gegužines vi- Demokratų Klubas surengė Kur seniams namus pirkti?

suomet buvo gausiai lanko- gegužinę L. P. Klubo vasar-į o , . . „  .........
mos net iš tolimesnių vieto- vietėie Sumoku uz keleivj , kuris
vių, to dėl tikimasi, kad ir Gegužės mėnesi mirė O -yra siun<?iamas mano tevuu ,r 
šiemet in eeoužinėi bus an- m v v Y ta proga noriu pastebėti, kadSiūčiu *xene: . ,KJaUnt>- i. man patinka skaityti Maikio

‘ . bene n lianas Bieliūnas. su Tėvu pasikalbėjimus, kuriuos
Tolimesnių vietovių sve- j. Krasinskas

čių žiniai primintina, kad
skaityti vos metu

Vytauto palte plačiau ži- Mjn-jo ,idabri 
nomas oodland Park vai- T
du. Jis yra Auburn mieste
lio ribose, tik apie 4 mylios 
nuo VVorcesterio centro.

Antanas Dailidė su žmo
na savo sūnui Jonui ir 
žmonai Helen surengė

Baigė komercijos mokyklą

išmokau 
būdama.

“Keleivio” Nr. 15 buvo rašy
ta. kad SLA galvoja įsigyti 
namus, kuriuose galėtu gyventi

jo pasenę asmenys, neturį imtų
jų gesniu gyvenimo sąlygų. Tai 
25 gražus sumanymas. Juk dabar 

" os 
amžių.

vestuvinio gyvenimo 
metų sukaktuvinę puota. Ji bobulėj usi medicina ir kit 

:sąlygos pailgino mūsų -Aukštesniąją komercijos buvo Lietuviu Piliečiu Klu-;?;,, . , .
mokyklą baigė šie lietuviu- bo salėj, dalyvavo per 200 . .. ... . kuriame
kai: J. Glavickas, Barbora sukaktuvininku gimimų ir senj žmon4s ga|ėtų maloniau

baigti savo paskutines dienas.
.M es čia pietuose, Georgia. 

gyvename jau 3 metus ir nega-

Gražulis, Prisėda Dzidoli- draugų.
kaitė - Josper, Richard Ka- -----
sevich, Beverlv Laukaitis,
Jonet Laukaitis, Dorothy _____
Laukaitis, Katherine Lei- Choro konceru« 
kus, Paulina Lileikis, Leo
nardas Lukas, Danutė Mar-

MANCHESTER, CONN.
lime atsidžiaugti gražiu oru

PREZIDENTAS PAGERBIA 11 OšĄ

Prezidentas Eisenhmver Įteikia ženklą liūgo Dain.r. ku
ris yra išrinktas siu metu "Handicapped Man”. Defner 

jaunystėj sirgo vaiku paralyžių ir dėl to tapo luošas. Jis 

yra Oklahomoje draudimo bendrovės vadovybė narys.

KAS NAUJO BROOKLYNE
BROOKLYN, N. Y. Skapiškio par.. Kupiški., vai. 

-------- -------  . Spudytė, Genė. Antano duktė.
Susirenka socialdemokratai steinys. Tonis, kilęs iš šlavan- 

l.SS 19 kuopos narių SU- čių k.. Jovaravo vai.. Marijatti-
sirinkimas bus birželio 14 P<4ės ap.
d. 8 vai. vak. Atletų Klu- Romėnas. jonas, kilęs nuo siau
be <1332 Halsey St.). ’*.?• P1 ., . .v metilas, Boleslovas.

Praeitame susirinkime , Vitkanskien- . jaru,aįtytė. Ma- 
kuopą įstojo senas draugas rija Ju()ZO dukt- 
1 (.vilas Kraučiukas ii Vili- Zurlys, Zigmas, Juliaus sūnus, 
cas Pasipauskas (Bill Wel- Akelaitis. Viktoras, 
toli L JlloS pristatė drg. V. Ambrozas. Jonas. Tamošiaus 
Kalvelis, kuris niekad ne- sūn.. iš Derkintu k., šilai s v. 
pailsta dirbti. Ačiū tau, Andriukaitienė. .Marijona, 
drauge Kalveli! Būk toks Aukškalnienė, Ona. Kazirnicn.s 

s. ir i kita susirinkimą Bernotienės teta. 
su' kebais naujais Bandinienė. Bari--.-.

Česnius (resna*.i<mtė). Jose- 
phine. Juozo Cesnavičiaus duk
tė. gyveno Cleveland. Ohio. 

Lavinsko knyga kongreso Geivelis. Jonas ir Vincas, 
bibliotekoje Graužas. Jonas ir sūnus \al-

v i . i i demaras.į rauk Lavinsko knygos 
“Amerikos Lietuvių Laik- 

egz. išsirašė ir

šVi ■
ateik 
draugais.

keliais naujais

Sekretorius Fr. Lavinskas

- - • • v Jrasciai 2

Inzelytė - Jucienė. .Marijon.-.. 

vyras Jucius. Jonas. 
Januškevičius. Jonas. Teofiiiaus 
sūnus, iš Rūtuli.škės kaimo. 
Jovaiša, Viktoras, ir Jovaišie- 
nė, Julijona.
Jucius. Jonas, žmona Inzelviė.

tiek žiemą tiek vasarą. Iš čia 
tik GO myliu iki Floridos, o 

Gegužės 19 d. buvo Man- saulės daugiau negu Saulėtoje 
cikevičiūtė, Francis Marčių- chesterio lietuvių choro me-Floridoje. Puiku gyventi, bet 
lionis, Anthony Morkūnas, tinis koncertas, kurio pasi- nuolsslu, nes nėra kito lietu- 
Paulina Anusevičiūtė - Sa- klausyti atvyko ne tik vie-
vege, Barbora Shilinskaitė, tos dainos mėgėjai, bet As uzpiašau Maikj 
Cythio Sinkevičiūtė, Petru- taipgi iš Hartfordo, Nevv 
čia Sviklas, Francis Pinkus, Britain ir Waterbury.
Joan Yančius, Joan Yuod- F. Pekano vadovaujamas geras ubttkas> daržovės auga 
fenukis, Janey Vištai is. choras gražiai sudainavo ištisus metus Jei čia pasirink.
A 1, • n* -’-b »l • • daug lietuviškų ir keiiasan- tumi vietą tokiems namams,

jo irzi an apiui g]j§kas dainas, akompanuo- tuoj gautumi :» narius. 
Sandaros 16 kuopa prof. jant Edvvard Sidney vado- Tifton Ga.

Vaclovo Biržiškos fondui vaujamam stygų orkestrai. Onutė Aušriūtė-I^e

Džiugu buvo girdėti so- Ad- ž žh|. 
listę Lillian Bastytę-Sidney
solo dainuojant ir kaltu su Manau, kad Maikio tėvas be- 
Antanina Kauniene. ne bus su manim vie"met>s’ to

Adelė -Hussey dainavo so

VIO.

Aš užprašau Maikj su Tėvu 
atvažiuoti čionai pasidairyti ir 
vietą pasirinkti. Tėvui galėčiau 
pasakyti, kad čia auga labai

be-skvrė $25 ir vietiniam 
nui palaikyti $15.
Grįžo Neviackai

Juozas ir Jenne Neviac
kai - Neviai grižo iš Flori- Jo “Mylim mergytes mes” 
dos savo nekilnojamam tur- visam chorui pritariant, 
tui sutvarkyti ir pasisve- Edward Sidney neseniai 
čiuoti. Vėliau jie vėl va
žiuoja i Floridą ir ten nuo
lat gyvens.

Susirgo V. Mačys

naudingų žinių “Kelei- 

duoda per ištisus metus... 

ir tik už $4. Sumokėjai juos 

Iir ištisus metus kas savaitę 

ir įdomiu

dėl jis prisimena, kaip prieš 
50 metu tamsūs žmonės laukė 
Sudnos dienos, svieto pabaigos. 
Jie pirko mišias, meldėsi, neri
mavo. Mat. buvo laukiama ko- 

organizavo stygų orkestrą, mėtos.
kuris ir šiame koncerte ma- Panaši kometa pasirodė ir 
Joniai linksmino atsilankiu- šiemet, bet ji laikraščius skal
sius. tančiu žmonių nebaidė, štai ir

Manchester lietuvių cho- “Keleivy” viskas buvo apie ją

Sunkiai susirgo “Worces- ras nėra gausus, bet vado-
terio Lietuvių Žinių” redak- y° Pekano jis yra gerai 
torius ir leidėjas V. Mačys, išlavintas ir gražiai dainuo- .
Jis paguldytas šv. Vincento Ja-
ligoninėn. Linkime ligoniui Būtų gera, kad visi jau- gauni krūvą žinių 
greitai vėl būti sveikam ir n* vy,aL ku ne turi geras pasiskaitymų.
vėl dirbti lietuvišką darbą.
L. Žinių gegužinė pavyko

Gegužės 26 d. rengtoji 
“Lietuvių Žinių" gegužinė 
buvo gana gausi, tik gaila, 
kad pats jos rengėjas re
daktorius Y. Mačys nega
lėjo dalyvauti, nes gulėjo 
ligoninėje.

Vyčių šokiai

halsus, prisidėtų prie choro. 
Buvęs koncerte A. B.

Mokintis niekada nėra vėlu. 

Aš ir aštuntąją dešimtį baig

dama vis noriu ką nauja suži

noti.

Dėkoju Maikiui, kad jis su 
Tėvu paliečia net astronomijos 
klausimus, ir šia proga siunčiu

Birželio 9 d. šiemet pir- -iaTn Su
karta atsidaivs Šimai- b.n«lg< v,a(er. Mass.

ROCKFORD, ILL.

gegužinę

čių parko variai. Juos ati
daro SLA 77 kuopa savo 
gegužinei. To dėl visi, jau-

A. Liutkui ienė

REDAKC. ATSAKYMAI

ni ir seni šį sekmadienį ne- J. Simučiui, Nashua, N. H. 
Lietuvos Vyčių 126 kuo- sėdėkime namie, visi būki- Tamstos straipsnelio siun- 

pa gegužės 18 d. Lietuvių me Šimaičių parke. Visi bū- tinių reikalu nespausdinsi-
Piliečių Klubo vasaivietėje gite patenkinti. Būsiu ir aš me. Tamstos siūlymas siųs-
surengė šokius. Jaunimo ten ir jūsų lauksiu. ti vienos firmos standarti-
juose buvo gana daug. ■ R nius siuntinius vargu yra

K. Zurlis, J. šalaviejusir J geriausias būdas. Visų pir-
jūsų koresp. buvome nuvy- Lietuvių Bendruomenės ma tokių siuntinių yra įvai- 
kę tų šokių pasižiūrėti. Nu- apylinkės valdyba yra šios rių firmų. Antra yra žmo- 

yjjų susirinkusie- sudėties: Pirm. J. Kiznis, nių, kurie sugeba pigiai nu- 
pirkti tą, ką jie nori siųsti.

WORCE$TER, MASS. 86 to ta,'’ini"'<avimo fh-

steliome.

Birželio 16 dieną — Vytauto parke
SANDAROS 16-OS KUOPOS RUOŠIAMAS

ŠAUNUS METINIS PIKNIKAS
Sandariečiai tikisi, kaip ir visuomet, turėti svečių 

veikėjų iš toliaus.
Muzika, dainos, šokiai, bufetas, skanūs valgiai nu

teiks visus linksmai. Kviečia visus atsilankyti
Kuopos Valdyba ir Veiklos Komisija

mos turi savo katalogus, pa
vyzdžius, kuriuos kiekvie
nas suinteresuotas gali pa
matyti, palyginti ir apsi
spręsti, kaip jam geriau 
elgtis: pačiam pirkti ar pa
sinaudoti siūlomais pavyz
džiais.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $4.
žmogų* per metus sumirkčioja 

S(>riuR milionus kartu.

Kongreso biblioteka.
Umbrasai apleido

Ozone Parke gyvenę L.
D.D. 7 kuopos nariai Bale- Marijona.

: us ir Emilija l mbiasai.Kacevičius. Antana> 
apleido mūsų padangę ir 
nulupę Detroite (18243 Sa
lem. Detroit 19, Mich.).

‘ 7 “ 7” 7 7”. ” Išvykdami jie per J. V.
.yra lygus. I.et tnk \iemuų ^tysoną Įteikė “Keleiviui” 

'•10 auką, kurią adminis
tracija jau gavo ir nuošir-

Cia išeinantis m-ūsų kra- doja"įniktiems tikslam^ " dek°ja\ ?ekipes Um-
> naveraėiu garbintom brasams naujoje vietoje!

URUGVAJUS

Patys muša, patys rėkia

mūsų 1
što pavergėjų garbintojų

tiek ateivių tarpe yra to
kių, kurie yra blogos valios 
žmonės, kurie laisvę panau-

i . ;i—_
įaiKrasvens

‘•ta.,,.i. 1Z<XI Hcl.-' u.._■ t«.i-
iš-

ku-

Aš čia noriu priminti po- 
litinį banditizmą, politi
niais tikslais kitaip manan-

KONSVLATO IEŠKOMIlandžio 22 d. Nr. 27
spausdino straipsnelį, _ . d
name y.-aų, šmeižtam. so-j
cialistai. Liaudies Namuose . ;; • • . . .; \, nauias. Komunistiniusumose Lietuvos nepriklau- ... • , . , .. ,* V1 ., dltu buvo nuzudvt! kėlikli- U-.-tnsevičius Antanas iš žirė-somvbes minėjimą, ir ten. . . ... . ... «>.. .-Amun.i.. is z.hc

, . . .. J. . ISVUJU Sindikatu nariai ir nu k.. Jonavos va., pra vartėatsilankiusieji, iu tarpe ir; ’ .... *T. x • i’ 1 * • •, veikėjai. Paskutiniuoju me-"Senas Bartosius .
tu buvo užpultas ir «umus- Daugėla. .Juozas. Povilo sun.. is 
tas Albinas Gumbaragis, Bnteliūnu k.. Šventežerio vai. 

[kuris Montevideo dienrašty Dijokaite. Kazimiera.

US

ris dr. K. Graužinis su savo y 
pasiuntinybės personalu.

Pirmiausia pavergėjų bat- opj paVs” ir kitur

lsAndriejuuskas. Vladas, kil. 
Šiaulių.

neia {’;.įrųonas> Jonas. Jurgio sūn. 
bari- j; <ų,ju kajmo.

paraše Jonaiti<. Pranas. Prano sūnus.
gydytojas.laižiai apsilenkia su tiesa !kvHs st’,.ajp<nįu.s kfitiklJo. Jonikaiiis. Juozas.

rašydami, kad lietuvių so- (hunas j važiavUsia fveno .
cialistų organizacija L rug- lietuviu' “delegacija” ir jos' * Pe.tr^ sur"
vajuje yra nauja. Ji yra i ‘ ’• •’ Juodsnukis, Alfonsas, Antauos.
viena iš seniausiu lietuvių pr?įiroie tie uatv< Mas- ',h.:ra?K lu.S' Ad_o,fas’ Jono sun- 
organizacijų, ji jau buyo kvos agentai kėsinosi prieš įįus 
tada, kada l rug\ajau> lie- }je](juti Laupinaiti.

Tas mūsų stebintituviai dar visai nežinojo, 
kas per žvėris yra tas ko
munistas. Tik atvykus čia 
Maskvos ir Romos agen
tams, ji kiek susilpnėjo, bet 
dar gyvuoja ir to fakto ne
gali paneigti net patys 
“Darbo” rašeivos.
Laisvė ir banditizmas

li, nes komunistams

ir sesuo Kiseliauskienė 
Kiseliauskaitė, Ona. 

nega- Mackevičius, Kazys, ir brolis, 
savo Mamkevičienė-Gložeraitė, Mag-

tikslams pasiekti visos prie- dalena. vyras Pranas, ir vaikai 
mones \ra • eisimos.

M. Krasinskas

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANU

Pranas l>ei Emilija. 
Marčiulionienė-Jarulaitytė, 01- 

;ga.
Mi.slauskas. Matt (Maslofsky). 
gyvenęs Detroit, Mich. 
Morkūnienė - Ramonaitė. Bar-

1 os ,Kira’ v>'ras Morkūnas, Jonas. 
Naudžius. Antanas, Simono s.

Martin \awickas iš
Gyvename vienoj iš ma- Angeles, ( ak, užsakė “Ke-

iš M.»ntvi- 
liškių k.. Kėdainių ap.
Kalvelis. Jonas, gyvenęs Vokie
tijoje, Allgllstiloi f b Del 
Kazlauskienė. Ona. ir jos su
nūs Norkaitis. Antanas ir Juo
zas.
Kvederavičienė. Antanina. 
Labanauskas. Jonas ir sesuo 
Veronika. Juozo vaikai. 
Malinovič, Petronėlė, gyvenusi 
Stoneham. Mass,
Matulevičiūtė - Sullivan. lb-len. 
Gedmundo (Edmundo'.’) duktė. 
Mockus, Alfonsas. Prano sūnus. 
Narkevičius. Jonas. Simo sūn. 
Norkaitis. Antanas ir -Jt;ozas. 
ir jų motina Kazlauskier •. Ona. 
Railienė. Zofija. Motiejau s d., 
vyras Raila. Simas.
Rajuncas, Feliksas.
Rinkevičius. Adomas, žmona 
Ieva. ir jų Įdukra Vai.-iukevi- 
čiūtė. Magdalena. t
Sidabras. Pranas.
Šimonėlis. Norliertas ir P. tras. 
Skinienė. Ona.
Stanišauskis. Juozapas, is Nia- 
vočių k., Šilalės vai.
Stipinas. Antanas, iš Salų m.. 
Kamajų vai.. Rokiškio ap. 
Strolia. Juozas. Balio brolis. 
Subatienė - Narkevičiūtė, Ona. 
Simo duktė, gyveno Brazilijoje. 
Sullivan - Matulevičiūtė. He
leri. Gedmundo (Edmundo?) d. 
Tarašjiuskas. Petras. 
Vaisiukevičiūtė. Magdalena, ir 
jos įtėviai Rinkevičius. Adomas 
ir Ieva.
Vasiliauskas. Martynas, ir sū
nūs .Jonas. Petras ir Pranas, 
gyveno Rumford Kalis. Maine.

žiaurių, bet kultūringiausių Jcjvj” h kah mhn iu Mrs So- Xo'”;i,iskienė, Anelė, vyras Pe- Veidman. J.. Kazimierus Ik r-
ir laisviausių Pietų Ameri- fj;.,- I-„įk ntienei 1 or-iin : ‘a< s.l"u,s Iv,ras ,r Bytautas, inotienės tet ų
kos šalin— dpmnkratinėiA ’ vPetkelis. Jonas. V inkleraite, le'guui. Richardokos šalių — demokratinėje 0klo 
Urugvajaus respublikoje.' - 
Čia Įstatymai visiems vieno- Geisi, 
di, visi — vietinis ar ateivis

Raulinaitis. Juozas. Juozo sūn.. duktė.

;>\*nti cerd. o ne ilgai.* 
Benjamin Franklin

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

ttKeleivio>9 Kalendorių Melams
“Keleivio” kalendorius 1957 metams jau baigsi

mas išparduoti. Norintieji jį Įsigyti prašome ptisku- 
bėti ji užsisakyti, nes vėliau galime pritrukti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Šių metų kalendoriuje yra < ilė geru straipsnių, 
kurie visada idomūs skaityti. Dėl to verta kalendoriii 
pasilaikyti savo knygyne.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

iš M:irijam|M)lės apskr., gimęs 
1912 metais.
Šalkauskas. Jonas, sūnus Jo
nas. duktė Stasė, vėtau vedęs 

j •aitrą žmoną.
žmona

Visbarienė. Pranė. Andriaus ir 
Marijos Klimavičių duktė. 
Žymantas. Pranas. Jono sūn.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at-

Ona, siliepti:
Consulate Gen. of Lit Įmania 

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

Šarkis. Pranas.
i dukterys Birutė ir Milda, gy
veno Danijoje.
Šokas. Antanas, iš Veželių k.,

T ♦+T* ♦***vr*vv» <▼**▼*»»<*♦ ♦♦•» * •» t
J “KELEIVIO” SKAITYTOJAI! «
* Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios
* pripažintos vaistinės

I IDEAL PHARMACY
* 29 Kelly Square, Worceater, Mass.

* Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistiniu- 2
* ke Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininka. čia i.š- J 
» pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- *

luosc. Kreipkitės iš toli ir iš arti. *
Mes siunčiame vaistus VISl’R. Turime * 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. 3 

vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų liąu. Vai- * 
štai pasiunčiami VISVR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

Vytautas Skrinska, B- S. Beg. Phm.
Ideal Pharmacy raistinės savininkas 

ir Notary Public 

miiiaaaaaeMM^aai
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kas tas kolchozas?

Paprasta kaimietė savo 
tetai laiške aiškina, kas tas 
kolchozas:

“Pas mus nieko naujo ir 
nieko gero. Aš einu dirbti i 
kolchozą. Vasarą reik labai 
daug dirbti, o žiemą ma
žiau. galima kada nori na
mie pabūti. Tetule, jūs ne
žinot. kas tas kolūkis-kol- 
chozas? Laukai visi valdiš
ki. žmonės visi bendrai dir- 
1 a. už darbą rašo darbadie
nius. už darbadienius moka 
kai užauga javai, metu ga
le. Kada geriau užauga, 
daugiau moka. kai mažiau 
užauga—mažiau.

Kiekviena šeima turi po 
karvę. 60 aru žemės, čia
pasodina bulvių, daržovių1 . •» ir Kt.

Toliau prašo nesiųsti pi
nigu. “nes už doleri moka 
4 rublius, už kuriuos tik pu
sę kilogramo (vieną svarai 
pirago galima nusipirkti”.

-Jei muitas nėra Ameriko
je sumokėtas, tai Lietuvoje 
jo reik labai daug mokėti. 
Žmonės tiek pinigų neturi, 
to dėl nuo siuntinių atsisa
ko ir juos grąžina.

Laiško gavėja praneša, 
kad jos brolis (iš Lietuvos 
laišką parašiusios tėvas i 
turėjęs gražius namus, bet ka 
jo duktė rašo. kad jie gy
vena svetimuose namuose. 
Aišku, namai nusavinti.
Kolchozininkas pasku
tinėje veltoje

Kolchozo pajamos dalina
mos šitokia eile:

Visų pirma valstybė pai
ma nustatvtą duoklę. To
kai: eina mašinų traktorių 
stotys — jos atsiima už 
“techniką” (už skolintas 
mašinas arti. sėti ir t. t.j. 
Turi l uti sumokėti valsty
biniai. draudimų ir kitokie 
mokesčiai. atidėta i sėklų 
ir pašarų fondus, į nedalo
mus piniginius fondus, turi 
būti sumokėtos kolchozo 
administracijos išlaidos ir 
tik tada atsimenamas kol- 
< hozininkas ir jei dar yra 
kas likę. mokama jam pa
gal išdirbtų darbadienių 
skaičių.

I
štai ko dėl viename kol

choze kolchozininkui dar 
kliūna vienas kitas kilogra
mas javų ir rublis už dar
badieni. o kitur jis nė ka
peikos negauna ir pasiten
kina vienu švara javų už 
darbadieni.
Ne rojų, bet skurdą rado

Eltos jtranešimu. prieš 10 
metų . Aleksandravičių šei
ma (jis lietuvis, ji prancū
zė* buvo sugrįžusi Lietu
von, bet ten vietoje “ro-
■at> laito skurdą ir vargą. 
Ee to Aleksandravičių ko- 
munistai ištrėmė 3 metams 
i Sii-irą. kalino 3 mėnesius 
ir Aleksandravičienę, bet 
šiai. kaip prancūzei. Pran
cūzijos konsulatui tarninin-»• A
kaųiant pagalios pavyko 
gauti leidimą išvykti i 
Prancūziją kartu su sūnu
mi.

Da i ar A i eksa n dra vičienė 
daro žygių, kad ir jos vy
rui būtų leista išvykti Į 
Prancūziją, nes jis buvo įgi
jęs prancūzų pilietybę ir 
gavo karo pensiją.

LAUKESOS KAPINYNAS

iš Lietuvos į šiaurę per 
Latviją teka Laukesa. Dau
guvos kairys - pietinis įta- 

ties Daugpilio miesto 
E: v vos priemiesčiu. Penk
tame kilometre nuo Zarasų 
miesto Laukesos miškelyje 
iau Latvijoje I pasaulinio 
.aro giliame apkase 1950 

metais buvo rastas kapiny
nas—17 vyrų ir motetų la
vonai. Išžudytieji buvo čia 
atvežti iš Ukmergės kalėji
mo. už 60 mylių. Jie visi 
iššaudyti Įprastiniu, vadina
muoju bailiuoju bolševiki
niu būdu—iš užpakalio šū
du i pakauši 1941 metų 
birželio 24 dieną nakčia, 
taigi prieš 16 metų. Du uk
mergiečius savieji atpaži
no: abu buvo suimti kaip 
ūkininkai, nepajėgę grūdų 
duoklės okupantams ati
duoti. Pats Zarasų kalėji
mo kiemas tuokart taip pat 
buvo žmonių kankinimo ir 
šaudymo vieta. Tokių kapi
ni ų Pabaltijy pilna.

Artojas

dainavo 250 atstovų iš draugais. Prezidiumas yra 
įvairių Rusijos vietų, net iš galva, vadas, to dėl revoliu- 
Sibiro. (Kitos dienos posė- cijos metu ten negali būti 
dy jau dalyvavo 295 atsto- kramolos malšintojų”, 
vai). Jau prieš posėdį atsto- Atsiminkime, kad tai bu
vai pasidalino frakcijomis: vo tuo metu. kada revoliu- 
socialdemokratų, socialistų cija dar nebuvo pasibaigu- 
- liaudininkų, sandariečių, si, kada visoki reakcionie- 
pažangiečių, bepartyvių, riai buvo pasitraukę į pa- 
krikščionių demokratų, ka- liepęs ir ten šiek tiek atsi- 
talikų sąjungos (tokia eile peikėję dairėsi, kokią kiau- 
pradedant iš kairės ir suse- lystę iškirsti jaunai revoliu- 
do. t. v., pačioj dešinėj ka- cinei jėgai. \ isur prieky 
tulikai). rodėsi kairiosios revoliuci-

“Pačiame dešiniame spar- nės jėgos, o štai lietuvių le
ne”. rašo mėnetas korės- akcininkai lyg viso to ne- 
pondentas. “sėdi vieni kuni- matydami Įžūliai skverbiasi 
gai. matyti tik viena mote- į pirmąsias vietas, norsprel. 
ris ir 2-3 seniukai. Dau- Antanavičiaus ir kun. J. 
giausia liaudies kairiųjų Laukaičio ir kitų “kramolos 
tarpe, ypač socialistų - liau- malšintoju" šešėliai anuo- 
dininkų frakcijoje”. met tebebuvo gyvi visų at-

Bendrai. pastebi “N. L.” mintyje, 
korespondentas, atstovų są- Neobejotinai nesupianta- 
statas margas: “seni ir jau- mas elgęsis net anų dienu

vimą demokratišku tautų 
apsisprendimo principu.

Dešinioji gi Seimo dalis 
praeity pasižymėjo savo lo
jalumu caro režimui, nes 
1905 metų revoliucijos me
tu prel. Antanavičius liepė 
kunigams eiti išvien su ca
ro taniais prieš revoliucio
nierius. Kiek vėliau prel. 
Dambrauskas rašė savo 
spaudoje, kad lietuvių tau
ta esanti Rusijos valstybė
je tik kampininkė ir to dėl 
su savo pageidavimais tu
rinti nuolankiai kreiptis į 
savo šeimininką, tai yra ca
ro valdžią. Pagalios prel. 
Laukaitis, būdamas Rusi
jos valstybės parlamente— 
dūmoje atstovu nuo Lietu
vos, iš Dūmos tribūnos skel
bė, kad lietuvių katalikų 
kunigai esą ištikimi (loja
lūs) caro valdžiai ir skun
dėsi, kodėl jais nepasitiki
ma.

Jie ir jiems panašūs išsi
gando Rusijos revoliucijos 
ir skubėjo įvykiams užbėg
ti už akių ir garsiai prabilo 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę, nors tuomet vokie
čių kaizerinė Vokietija lai
kė okupavusi Lietuvą žiau
rioje priespaudoje, turėda
ma galvoje ją atskirti nuo 
Rusijos valstybės ir prisi
jungti prie Vokietijos.

Seimo posėdžiavimo me
tu pavojus Lietuvai buvo 
nepalyginti didesnis iš kai
zerinės Vokietijos, .kuri ka
riškai dar laikėsi gana sti
priai. bet ne iš demokrati
nės Rusijos, kuri po revo
liucijos dar buvo nesusi
tvarkiusi ir kariškai silpna, 
o idėjiškai labai palanki at-* 
skiroms tautoms ir joms pri
pažino apsisprendimo teisę.

Vėlesni įvykiai parodė, 
kad vokiečiai buvo pasiry
žę pajungti Lietuvą, pada
ryti ją savo provincija, o 
dešinieji veikėjai, pirmojo 
pasaulinio karo metu likę 
Lietuvoje, turėdami daugu
ma Lietuviu Taiyboje buvo 
sutikę Lietuvos vardu suda
ryti su kaizerine Vokietija 
karinę ir kitas konvencijas 
ir Lietuvos nepriklausomy
bę paversti tik popierine. 
Pagalios tie patys dešinieji 
1918 m. birželio 4 d. sutiko 
pasirašyti sutartį su vokie
čių kunigaikščiu Urachu ir 
pripažinti jį Lietuvos kara
lium Mindaugo II vardu.

Seimo dalyvis

Lietuviai Kitur
Eltos žiniomis Prancūzi

joje Lietuvių bendruomenei 
priklauso 772 suaugusių ir 
263 vaikai, taigi viso labo 
1035. Jie yra susiorganiza
vę į 13 apylinkių. Bendruo
menė turi centralinę biblio
teką, duoda reikalui esant 
paskolų (per metus jų iš
duota 139,500 frankų).

Krašto Tarybos pirm. yra 
pulk. J. Lanskoronskis, val
dybos pirm. O. Bačkienė, 
vicepirm. ir ižd. kun. J. Pe
trošius, sekr. P. Klimas Jr.

Rev. komisija: E. Turau- 
rkienė, V. Venskuvicnė ir 
E. Vaiciekauskienė.

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga birželio 9 d. 
savo netoli Londono turi- 
moj “Lietuvių sodyboj” mi
nės savo veiklos dešimtme
ti’

KIEK YRA KATALIKŲ?

Pagal “The Official Ca- 
tholic Directoiy” Jungtinė
se Amerikas Valstybėse (su 
Alaska ir Havajais, bet be 
Pueilo Rico ir Virgin Is- 
lands) 1956 m. giuodžio 31 
d. katalikų buvo 34,563,851, 
kunigų 49,725.

PASlRl'Ogęs BANDYMUI

šita baliono kapsulė padaryta tikslu pakilti į aukštį 
100,000 pėdų. Pirma, žinoma, ji bus išbandyta ant 
žemės. Oro pajėgų majoras David Simmoas apsivilkęs 
tinkamais draubužiais. yra pasiruošęs išsėdėti joje 
24 valandas.

ni, inteligentai ir socŲečiai.
Moterų atstovės vos kelios.
Kunigų nemaža, bet vis dėl- čiai akvplėšiškas. to dėl 
to mažiau negu daugelis ti- reik stebėtis kairiųjų kan- 
KeJ°?1 • trybe tiek ilgai ir taip nuo-

Suvažiavimą atidarė Tau- širdžiai aiškinti, kodėl kra
tos Tarybos pirm. Stasys moles malšintojai neturi 
Šilingas. Pasveikinęs pasiū- būti seimo prezidiume, 
lė išsirinkti prezidiumą...' Seimui 125 balsais atme
ta dėl to klausimo seimas tus kairiu ių pasiūlvmą 
sugaišo beveik tris dienas, rinkti prezidiumą iš 4 Tau- 

šiandien daugeliui gali tos Tarybą sudariusių par- 
atrodyti, kad ten buvo su- tijų atstovų, kairieji atsisa- 
sirinkę nesubrendėliai, jei kė linkimuose dalyvauti' ir 
jie valandų valandas gaišo birželio 10 d. buvo sudary- 
ginčydamiesi dėl prezidiu- tas prezidiumas iš santaros, 
mo. Bet taip nebuvo. No- pažangos, krikščionių de- 
rint suprasti praeities įvy- mokratu ir bepartyvių 
kius ir juos tinkamai įver- (Pirm. M. Čepas, Lisaus- 
tinti, turime persikelti į kas. dr. Bukontas ir Y. En- 
aną metą ir to meto akimis dziulaitis). bet kita dieną 
įjuos žiūrėti. Deja, dauge- jis iau nugriuvo, 
jis mūsų taip nedaro ir is- Mat. birželio 11 d. posė- 
torinius įvykius vaizduoja din raudona vėliava nešina 
šių dienų spalvomis, verti- atėjo atskirai nosėdžiavu- 
na šių dienų saiku. To dėl šio lietuviu kariu seimo 4 
ir šaunama pro šalį, iškrei- asmenų delegacija (“Nauj. 
piami įvykiai ir jie klaidin- Lietuvos” korespondentas 
gai aiškinami. rašė. kad joje buvo d-ras

Klausimas buvo, kas tu- ž^mgulvs, Rasikas, Natke- 
ri vadovauti suvažiavimui, vičius ir Žilinskas. Kadan- 
Sandariečiai pasiūlė koali- gi korespondentas tuos as- 
cinį, socialdemokratai so- menis pats gerai pažinojo, 
cialistinį prezidiumą. Už tai neabejotina, kad Birutė 
pirmąjį balsavo 150 atsto- Novickienė bus suklydusi, 
vų ir jis buvo priimtas. Ta- nes ji “Kary” 1953 m. Nr. 
da kilo klausimas, iš kokiu 7-8 tos delegacijos nariais 
partijų ir kitokių sambūrių mini Žemgulį. Jurgį Bylą 
reikės tą prezidiumą suda- ir Jurgi Elisoną), 
ryti. Daktaras Žemgulys dele-

Socialdemokratai ir sočia- gacijos vardu pasakė kalbą 
listai liaudininkai pasiūlė ir perskaitė karių suvažia- 

į l inkti tik iš tų 4 partijų, ku- vimo rezoliuciją. kurioje 
rios faktinai dalyvavo Tau- sakoma, kad kol prezidiu- 
tos Taryboje. Krikščionys me nėra socialistu atstovo, 
demokratai ir katalikai rei- kariai jo nutarimų nerems. 
Ratavo ir sau vietos. “Dabartiniame prezidiu-

Ir prasidėjo ilgi ginčai, me, kalbėjo Žemgulys nėra 
“Nauj. Lietuvos” korespon- nė vieno mūsų draugo, re- 
dentas šitaip apie juos rašė: voliucinės minios gynėjo.

“Kairieji svilina klerika- -Jes neturime net štai šitos 
tams akis. Socialistai liau- brangios mums vėliavos 

jdininkai (Sugintas, Marma, kam atiduoti. Mes atiduo- 
Žičkus. E. Daugėla ir kt.) dame ja mūsų kairiajam 
ir socialdemokratai (d-ras sparnui, nes tikimės, jog 
Avižonis, d-ras Matulaitis, jie ištaikys tą vėliavą ne- 
R. Rasikas, J. Smolskis ir suteptą iki galo”, 
kt.) nurodinėjo, dėlko deši- Vėliavą atidavė socialde- 
niajam sparnui nėra vietos mokratų ir liaudininkų 
prezidiume. Jie sakė: da- frakcijoms (pažymėtina, 
bar visur plevėsuoja raudo- kad seime buvo ir keli bol- 
na vėliava. Ta vėliava ševikai, bet kal ių delegaci- 
mums laisvę davė. Po ta vė- ja parodė su jais nieko ben- 
liava dabai glaudžiasi ir tie, dro neturinti).
kurie anksčiau ją skarmalu (Ano meto ūpui pavaiz-

, vadino. Mus, revoliucionie- duoti pravartu priminti, kad 
rius dabar sveikina ir tie, karių delegacijos narys dr. 
kurie anksčiau išdavinėjo Žemgulys, žynius chirurgas, 
rusų valdžiai. Jei jūs sa- bolševikų buvo nužudytas 
kotės nesate revoliucijos Panevėžy 1941 metais, Y. 
priešininkai, tai dėlko jūs Natkevičius buvo nepriklau- 

■ nesveikinote mūs tada, kai somos Lietuvos diplomatas, 
mes kovojome, kai dar ne- paskutinis jos atstovas 
aišku buvo, kui laimė kryps. Maskvoje, liaudininkas, A. 
(ii dabar, kada mes savo Žilinskas nepriklausomoje 
krauju visiems laisvę iško- Lietuvoje žymus tautinin- 
vojom, lendate ir sakote: kas. kui i laiką buvęs teisin- 
mes jūsų draugai, mes taip gurno ministeriu, bolševikų 
pat kovojome. Ne, mes ne- nužudytas prie Červenės, 
tikime. Jūs ėjote drauge su Tik vienas Rasikas vėliau 
senąja valdžia, to dėl nesą- nuėjo pas komunistus, bet 
me ir dabar garantuoti, jei kadangi tai buvo doras 
reakcija kiltų, jūs remtu- žmogus, idealistas, jis pačių 
mėtė su senaisiais savo komunistų tapo sudorotas).

akimis žiūrint, o jau anuo
met jis turėjo atrodyti sta-

Petrapilio seimą prisiminus
pasiūlymo niekas nedarė, 
kaip vėliau pamatysime), o 
dešinieji pasisakę už visai 
nepriklausomos Lietuvos 
kūrimą.

Birutė Grigaitytė - Novic
kienė, io seimo dalyvė, 
“Naujienų” 1953 metu rug-

Q \ *• 0*1o ii. aM . — xx \
jektyviai parašė savo prisi
minimus apie tą Seimą ir 
davė Seimo mažumos (kai
riųjų) priimtą rezoliuciją, 
kurioje taip kitako sako
ma: “1 Lietuva vra atskira 
etnografinė, kultūrinė, eko
nominė ir politinė vienetą: 
2 lietuvių tauta savo politi
nio ateities likimo klausime 
•yra savarankiškumo idėjos
įvedama: 3 kiekviena tauta•
gali pasekmingai vystyti ir 
plėtoti savo kultūros ireko- 

įnomijos pajėgas tik turėda
ma pilną politinę savo ša
lies laisve: 4 šitoji laisvė 

(kiekvienos tautos manoma, 
•kaip teisė pilnai savo poli- 
Itinį likimą spręsti, to dėl 

Seimas nutarė 
kreiptis į laikinąją Rusijos 

i Valdžią, taip pat į visas 
valstybes, sąjungininkes bei 
ineutrales valstybes ir reika
lauti pripažinti, kad Lietu
sių Jauta savo politinį li
kimą turi teisę spręsti lais
vai išrinktajam Lietuvos 
Steigiamajam susirinkime 
'visuotino, be lyties ir tiky- 
Jbos skirtumo, tiesaus, ly- 
įgaus ir slapto balsavimo 
pamatais, j uoporcionalios

(sistemos prisilaikant”.
Seimo dešinioji dauguma 

į priėmė prof. A. Voldemaro 
į pasiūlytą rezoliuciją, kurio
je pasisakoma už nepriklau
somybės reikalavimą.

Iš esmės abi rezoliucijos 
niekuo nesiskyrė, o skylėsi 
tik jų formulavimai. Tai bu
vo tik taktikos klausimas.

įvykus Rusijos revoliuci
jai, tenai susidarė Laikino
ji Vyriausybė iš demokrati
nių partijų, kuri pripažino 
tautų apsisprendimo teisę, 
Amerikos prezidento YVil- 
sono jau prieš tai išreikštą 
jo garsiojoj 11 punktų de
klaracijoje.

Lietuvių Seimo kairioji 
dalis, kuri išvien su rusų ir 
kitų tautų demokratijomis 
kovojo prieš caro režimą, 
laikė reikalingu remti Lie
tuvos savarankumo reikala

1917 m. birželio pradžio
je Rusijos sostinėje Petro
grade Įvyko tuo metu Rusi
jos ribose esančių lietuvių 
seimas. Taigi šiemet sueina 
nuo to įvykio jau 40 metų.

Tokiam laikui praėjus, 
rodos, jau galima būtų ra
miai, be demagogijos ap= 
tarti jo darbus, bet kur tau! 
Iš dešinės (net istorikas Ša
poka) vis mėgstama prie 
progos prikišti kairiesiems, 
kad jie 1917 metais Petra
pilio Lietuvių Seime pasiū
lę Lietuvos ateitį sujungti 
autonomijos ar federacijos 
pamatais su Rusijos tautų 
demokratijomis (nors tokio

Po šitokio įvykio, aišku, 
dešiniųjų sudalytas prezi
diumas susiprato negalįsei- 
ti savo pareigų ir atsisakė. 
Jis pritrenkė ir pačius de
šiniuosius—jie atsisakė pre
tenzijų i prezidiumą. Tada 
buvo išrinktas prezidiumas 
iš socialdemokratų (J. 
Smolskis, J. čiurlys, R. Ra
sikas) liaudininkų (V. Biel
skis, Vaitekūnas, V. Ser
bentą), santaros (S. Šilin
gas, Vokietaitis, Burba) ir 
pažangos (A. Voldemaras, 
Blynas ir Bužikas) atstovu, 
ir trečios dienos antrame 
posėdy pradėjo darbotvar
kės pirmąjį klausimą—Tau
tos Taiybos darbai, 

j čia stengtasi duoti me
džiagos anų dienų nuotai
koms pavaizduoti, kurių 
daugelis, tame skaičiuje ir 
“Draugo” vedamųjų rašyto
jas kun. Bagdonavičius ne
nori ir šiandien žinoti ir į 
jas įsijausti. Jis ir šiomis 
dienomis rašė “Drauge”, 

ikad kairieji “seime laikėsi 
Į labai kovingai. Ištisas tris 
(dienas prakalbėjo apie klie- 
rikalų blogybes”.

[ O juk žinantis ir pajė
giantis įsijausti į ano meto 
gyvenimą, nuotaikas ir pa
dėtį pasakys, kad kairieji 
buvo ne labai kovingi, bet 
priešingai labai nuolaidūs, 
labai valstybingi ir pakan
tūs. Tas turėtų stebinti ir 
jų priešus ir jie turėtų tą 
kreditą kairiesiems pripa
žinti. Žinoma, nepadarys to 
tas, kuris visą istoriją mau
na ant savo kurpalio.

(Bus daugiau)
J. Vanagas

• •
iusijes kėlimu seimas

Bi: zel’o 9 d. sukanka 4<» 
melu. kai Rusijos sostinėje 
! etrapily (Petrograde) pla
zdėjo Lietuvių Seimas. į 
i mi iš visos plačiosios Ru
sijos buvo suvažiavę per 

lietuvių atstovų. Tokio 
ina-to lietuvių suvažiavimo 
nebuvo buvę. Jis įėjo į mū
sų tautos istoriją ir to dėl 
verta ties juo ir šia proga
sustoti.

Prisiminkime to meto įvy
kiu'. 1911 metai. Karas. 
Jau 1915 metais visa Lietu
va buvo vokiečių užimta ir 
aklinai nuo pasaulio atskir
ta. Nemažą būrį lietuvių 
karo viesulas nupūtė į Ru
siją. kur gyvenimas buvo pri- 
vei tęs nevieną lietuvi jau 
ir seniau apsigyventi. Kiek 
iš viso Rusijoje butą lietu
čiu. tikrai nežinia, bet spė
jama iu buvus keli šimtai 
tūkstančių.

Jie nebuvo palaida bala. 
Jie turėjo labdarybės, kul
tūrinių ir politinių organi
zacijų. Dar prieš Rusijos 
1!’17 metų revoliuciją lie
tuviai buvo nutarę sukurti 
savo Tautos Tarybą, po re- 
veh’>cpos ją tuoj įkūrė iš

- o c i a' d c m o k i a t ų, s o e i a 1 i s t ų 
uaudininkų. santaros ir pa
dangos oartijų atstovų, iš- 
inko iš 12 asmenų vykdo

mąjį komitetą, nelyginant 
ministeriu kabinetą, ir jau 
kovo 26 d. posėdy nutarė 
'Ušaukti visoje Rusijoje iš
taškytų lietuvių seimą.

Vyriausiąją Seimui šauk
ti komisiją sudarė Y. Biels
kis, E. Boitkevičienė, M.Y- 
ias, M. Januškevičius, L. 
Požėla, kun. J. Tumas, R. 
Skipitis. S. šilingas, kuris 
savo viešą pranešimą sei
mo reikalu baigė: “Ateiki
me į Seimą kurti laisvos
emokratinės Lietuvos”.

Rinkti turėjo teisę visi 
•tuo IŠ metų amžiaus. Vie
nas atstovas buvo renka
mas nuo 200 asmenų. Dau- 
gumoje vietų rinkimai ivv- 
ko birželio 2ir 3 dienomis 
.senuoju kalendorių gegu
žės 21 ir 22 d.d. L

seimas susirinko birželio 
9 d. 5 vai. p. p. (senuoju 
kalendorių gegužės 27 d.). 
Jau atidarymo metu, kaip 
tada Petrapilyje leidžiamo 
savaitraščio “Naujoji Lietu
va" korespondentas rašo,
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Lietuvos sargyboje

Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Delegatūra Už
sieny pasiuntė Danijos So
cialdemokratų Paitijos pir
mininkui H. C. Hansenui 
šitokį laišką:
Didžiai Gerinamas Drauge, 

į Reuterio agentūra šių me
tų balandžio mėn. 16 d. yra 
'paskelbusi, kad Danijos ka- 
j fališkoji vyriausybė vedan- 
iti derybas su Sovietų Są
jungos vyriausybe tikslu 
gauti iš jos Danijos piliečių 

‘nuostolių atlyginimą, jiems 
padarytų į U.S.S.R. inkor
poruotuose Pabaltijo kraš
tuose.

i Jei Reuterio pranešimas 
atitinka tikrenybę, Lietuvos 
Socialdemokratų paitijos 

: Delegatūra užsienyje laiko 
'pareiga kreiptis į Tamstą, 
kaipo Danijos Socialdemo
kratų partijos pirmininką, 

'su šiuo raštu.
| Kaip Tamstai, Gerbiamas 
! Drauge, yra žinoma, Pabal- 
Įtijo kraštai, kartu ir Lietu- 
jva, buvo 1940 metais pir- 
:mą kartą ir 1944 metais pa- 
i kartotinai Sovietų Sąjungos

ginklu okupuota, sulaužant 
visas Lietuvos vyriausybės 
su ja turėtas sutartis. Gink
luotu smurtu Įvykdyta oku
pacija tebetęsiama iki šiai 
dienai. Tamstai taip pat 
žinoma, kad visos eilės val
stybių vyriausybės, jų prie
šakyje jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė, to 
smurto akto nėra pripaži- 
nusios.

Danijos karališkoji vy
riausybė, pradėdama dery
bas dėl minėtojo objekto su 
Maskva,-pačiu derybų fak
tu apribuoja du dalykus: 
Sovietų Įvykdytą Lietuvoj 
turtų nacionalizaciją ir Lie
tuvos inkorporavimą i So
vietų Sąjungą.

Tamstai, Gerb. Drauge, 
žinoma, kad lietuvių tauta 
nepripažino ir nepripažins 
jos pavergimo. Ji kovoja ir 
kovos už išsilaisvinimą ir 
nepriklausomybės sau pati
krinimą. Netekusi toje ko
voje dešimtimis tūkstančių 
joje žuvusiais ir šimtais 
tūkstančių barbariškai su
naikintųjų Sibiro vergų sto
vyklose, tebežudoma ir da
bar, ji turi teisės reikalauti

iš laisvojo pasaulio, prokla
muojančio tautų laisvės 
principą, visokios paramos 
laisvei atgauti.

Dėl to Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Delegatū
ra užsienyje kreipiasi Į 
Tamstą su kietu prašymu: 
paveikti Danijos karališką
ją vyriausybę, kad kalba
mos derybas su Maskva 
būtų nutrauktos.

Su nuoširdžiais linkėji
mais

LSDP Delegatūra 
Užsienyje

GERAI SIGAI.VOTA

Vienos kolegijos studenčių 
dekane, j kurios pareigas Įeina 
duoti patarimus studentėms, pa
sakoja. kad kartą i jos kabine
tą atėjo aukštas raudonplau
kis studentas.

“Aš manau, kad Tamsta pa

taikei ne pas tą asmenį, su ku

riuo norėjai pasitarti. Tamsta 

norėjai patekti pas dekaną vy

rą?" kalbėjusi dekanė.

"Ne. ponia”, atsakęs studen

tas: “Mes vyrai nutarėme, kad 

mes reikalingi patarimų iš Jū

sų. Juk dėl 99'. mūsų bėdų 

yra kaltos moterys”.

PIRMIENOS

Skaitytojams Įdomu žino
ti kas ar pirmas buvo ko lie
tuviško pradėjėjas ar ko 
sukūrėjas, parašytojas, at
radėjas, ar pasirodė ar su
žinotas pirmas koks daly
kas, raštas ar šiaipjau kas 
Lietuvoje, lietuvių tautoje, 
lietuvišku žodžiu, lietuvių 
kūiyba. Visa tai, visas to
kias vadinamąsias pirmie
nas surankioti ir priminti 
yra sunkus ir painus daly
kas, nors ir svarbus bei Įdo
mus. Dėl kitų pirmienų pir- 
mutinumo gali atsirasti ir 
kitokių nuomonių, kitokių 
ir žinių ar ir gali būti pa
abejota. Tikrai paaiškėjus, 
tada atitinkamas atvejąs 
galėtų būti reikiamai taiso
mas.

Tą tokį rašomą skyrių pa
vadinu pirmienos, gyvuoju 
ir senu mūsų liaudies žo
džiu, skelbiančiu apskritai 
žmogaus, atvejo ar dalyko 
pasirodymą piimą kartą,— 
žodžiu, pirmiena — tai pir
moji išgirsta, atsiradusi ar 
paskelbta naujiena. Įvairių

pirmienų bus apsčiai skel
biama, bet nereiškia, kad 
jos visos ir būtų, kartoju, 
surankiotos, paskelbtos.

Tauta nuo seniausių laikų 
gyva ir kūrybinga visose su
dėtingo savo gyvenimo sri
tyse. Tai ir pirmienų, žino
ma, begalės. Kitų pirmienų 
jau gal niekados nebesuži- 
nosime, pavyzdžiui, koks 
valstybės vvras buvo Lietu- 
vos valstybės Įkūrėjas, nes 
karalius Mindaugas tebuvo 
jau seniau Įkurtosios Lietu
vos valstybės sujungėjas; 
kas ir kada pirmas lietuvių 
liaudies dainius; kui* ir ka
da Lietuvoje pirmiausia 
druska pradėta ekspluatuo- 
ti. koks ir kada atsirado 
pirmas lietuviškas šokis ar 
žaidimas; koks buvo pirma
sis lietuvių raštas; kas ir 
kada iš Lietuvos buvo pir
mas emigrantas Į Ameriką; 
ir tūkstančiai kitų žmogui
tokiu visokiu klausimu.*. *. *

Pirmienos kiek galint bus 
skelbiamos abėcėline tvar
ka pagal liečiamąjį asmenį, 
dalyką ar atveją.

(Nukelta i 7-ą pusi.)

—Tegul bus pagarbintas, patrajina padaryti ekspliur-Į 
Maiki! ziją, ir tai jau viesulai pra- j

—O kodėl taip uždusęs, 
tėve?

—Skubinu pas tave.
—O kam?
—Noriu tavo rodos, ką 

reikės man daiyt su šoble.
—Ar jau nusibodo tą 

braukta nešioti?

dėjo Ameriką zgubyt. Vie-i 
na zavieruka eina po kitos į 
ir iš miestų tik skiepai pa
lieka. 0 kas būtų, jeigu 
visas bombas uždegtų vie
nu y pu? Sudna diena pasi
dalytų !

—Mums, tėve, nereikia
—Nenusibodo, ale girdė- tuo rūpintis. Žmonės, kurie 

jau, kad prezidentas Aize- žinojo kaip tas bombas pa-; 
noiiF€ic imt;,pu risst'sjcis ."At, daryti, žinos kaip su jomis 

pasielgti, kad nepadarytų 
niekam nuostolių, jeigu iš 
tikrųjų bus nutarta jas su
naikinti.

—Bet tai būtų didelis 
trotkas, vaike, jeigu jas su
mestų i kokią balą. Juk jų 
padarymas daug kaštavo. 
Valdžia visus apdėjo pa- 
dotkais, lupa paskutinį 
žmonių kaili, ir viskas eina 
ant tų atomų. Nu, tai kurgi 
būtų razumas, jeigu tiek pi
nigo sukišus, dabar imtų 
viską ir sunaikintų? Kibą 
jau Vašinktone sėdėtų ko
kie varijotai, ar kas. O jei
gu jau Amerika ir padary
tu tokią durnystę, tai rus
kiai savo bombas pakavotų 
ir pasakytų: neturim. Kaip 
tada būtų, a?

—Šitą, tėve, ir VVashing
tono vyrai turi galvoje. 
Jungtinio viršininkų štabo 
pirmininkūs admirolas Rad- 
fordas aiškiai pasakė, kad 
rusais pasitikėti negalima, 
nes yra gerai žinoma, kad 
padarytų su kitomis valsty
bėmis sutarčių jie nepildo. 
Pavyzdžiui, jie pasirašė su- 
.artį su Lietuva, garantuo
dami jai nepriklausomybę 
visiems laikams, tačiau ap; 
sisuko ir tą sutartį sulau
žė. Jie buvo pasirašę pana
gias sutartis su Suomija ir 
suLenkija, bet ir tas sulau
žė. Bet kadangi nišai vis 
skelbiasi esą taikos šali
ninkai ir vis siūlo visiems 
nusiginkluoti, tai preziden
tas Eisenhoweris ir pasakė:] 
gerai, pasikalbėkim apie 
nusiginklavimą. Ir pereitą 
savaitę jisai pasiuntė savo 
Įgaliotini Stasseną į Londo
ną, kad pasitartų tuo klau
simu su rusais ir kitais. Ką 
tas pasitarimas duos, suži
nosime vėliau.

—Tai rokuojasi, kad aš 
dar galiu savo šoblę nešio
ti, ar ne?

Gali, tėve, gali.
—Nu. tai denkiu, vaike, 

kad tu mane nuspakajinai.

nauras nutarė paRasasuc 
vaiską ir uždraus ginklus 
nešiot. Ar ne taip?

Nevisai taip.
—Nu, tai pasakyk, kaip?
—Prezidentas, tėve, nie

ko panašaus nenutarė; jis 
tik sutiko pasitarti su Rusi
jos, Anglijos ir Prancūzijos 
atstovais apie nusiginklavi
mą.

—Olrait, o ką reiškia nu
siginklavimas?

—Pasitarimas dėl nusi
ginklavimo gali reikšti la* 
bai daug arba ir nieko. Tai 
prigulės nuo to, tėve, kaip 
bus susitarta, arba nesusi
tarta visai. Prigulės dau
giausia nuo rusų, kiek jie 
norės ar nenorės nusileisti.

—O kaip tau pačiam ši
tas biznis atrodo, Maiki?

—Būtų gerai, tėve, jeigu 
ginklavimosi lenktynės bū
tų sustabdytos. Jeigu karo 
tikrai niekas nenori, tai 
koks tikslas ginkluotis.

—Ale ką daryti, Maiki, 
kad jau visi apsiginklavę 
nuo galvos iki kojų? Juk 
vainą gali pradėti ir su tais 
ginklais, katrie jau yra pa
daryti.

—Jeigu bus gerti noni, 
tėve, tai padarytus ginklus 
galima bus sunaikinti.

—Vot, Maiki, to tai aš 
ir bijausi.

-—Kodėl bijaisi?
—Nu, o kaip tada būtų 

su mano šoble*? Nejaugi aš 
turėčiau savo istorišką zbra- 
jų atiduoti džionkmanui?

—Galėsi atiduoti keiste
nybių muziejui, tėve.
—O kur toks pleisas yra?
—Kol kas dar nėra, bet 

girdėt, kad tūli žmonės ta
riasi ji steigti Smetonos iš
dalytiems medaliams glo
boti.

—Pasakyk be fonių, Mai
ki, kur Amerika dėtų savo 
atomus, jeigu būtų nutarta 
tokią šylą sunaikinti? Juk 
galėtų visą svietą sugriauti, 
tai būtų dar blogiau, negu 
Vaina. Dabar tik retkarčiais

Greitas,
Modernus
Direct
Distance
Dialing

(TIESIOGINIS UŽMIESČIO 

PAŠAUKIMAS)

PRASIDEDA SEKMADIENĮ 
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Automatiško telefono naudotojai 

aptarnaujami Bostono telefono 

knygos

Šita instrukcijų knygelė 

siunčiama Jums

Dėl greito sužinojimo visada lai

kyk ją arti telefono. Tiesioginis už

miesčio pašaukimas (Direct Dis

tance Dialing, knygutė duoda visas 

informacijas Jūsų pasinaudojimui. Ji 

pasako Jums 120 vietovių Massa

chusetts ir Kliudė Island valstijose, 

kurias jūs galit tiesiai pašaukti, ka

da šaukti magiška 1-1 ir kada šauk

ti operatorių pagalbai, kaip lygiai ir 

kitus faktus apie greitą, modernišką 

Direct Distance Dialing.
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MYKOLIS

1Moterų Skyrius

Saugokimės mažų apgavikų
Dideli sukčiai su mumis, gavo knygą. Tai buvo al- 

eilinėmis moterimis papra- gių knyga“, 
štai reikalų neturi, -lie ieš- Nėra abejonės, kad žmo- 
ko stambių “žuvų”. Tokią nos sugebėjimai šeiminin- 
apgavus bent geros naudos kauti šeimoje turi didelės 
turi. reikšmės, bet ta moteris ne

Bet tas nereiškia, kad to laukė, ta knyga jai gal 
mūsų neapgaudinėja. Apie buvo nereikalinga ir ji jau
numus sukasi maži sukčiai, tesi apgauta.
Jie negriebia prievarta už ioq uį $5 

nės. bet gražiuoju iš
“Šimtas daiktų už ; lenkis 

dolerius. Visi daiktai kiek
vienam reikalingi“. Toki 
skelbimą perskaičiusi mote- 

Norėdama naskatinti to- ns apsidžiaugė. "Penki do-

mūsų išvilioja doleriuką ki
tą. Supratusios. kad esame 
apgautos, pykstame, bet tas 
nieko nebegelbsti: per vėlu

leidai man nemaža suma, 
bet 100 daiktų, nors jie li
menki būtų. vilioja“.

Pasiuntė $5 ir po 2 sa
vaičių gavo mažą siuntinė
li. kuriame rado 99 adatas 
ir vaikišką laikrodėli, kuris 

Kuriai moterei šis klausi- krautuvėje gal ir kaštuoja 
mas nerūpi. D štai viena P(,!'ą dolerių.
pavydulinga žmona pagrįs- Ikižo neperkamą knygą 
tai ar ne pradėjo itarti sa
vo vyrą. kad jis diaugauja Jaunas leidėjas išleido, 
su savo tarnautoia. Kuo nežinomo autoriaus

kias pat kaip aš paprastas 
moteris būti atsargesnes, 
čia papasakosiu kelis tokių 
mažu apgaviku darbelius.» A «- »•
Kaip vyrą priristi 
visam amžiui

KELEIVIS, SO. BOSTON

DABAR JIE VISI LAIMINGI

via matome Alei vin B. Ellis šeimą, kuri paėmė auginti Hildy, jos motinai sutikus, nuo 
pat gimime. Dabar Hildy motina, matyti kieno nors paraginta užvedė bylą dukterį 
atsiimti, nes Ellis yra žydai, o ji yra kata- likė. Ji tą bylą gal ir būtu laimėjusi, jei E 
Uis nebūtu išvažiavę iš Massachusetts ir apsigyvenę Floridoj. Floridos gubernato
rius atsisakė Hildy išduoti ir ji laiminga palieka Ellis šeimoje.

Pro mano akinius

Našlę tas, aišku, sujaudi- 150 natūralinių ir dirbtinių lauja kvepiančių preparatų, 
no, ji apsiašarojo ir paėmė preperatų, kurių kvapo gy- kurie atbaidytų voveres nuo 
paveikslą sumokėjusi $150. vuliai nepakenčia. Ta atsar- kabelių. Mat, voverės suga-

Kitą dieną ją aplankė jos ga prasideda saldžiu vys- Į dina jų izoliaciją, 
knygą (ĮraUgė įg kaimyninio mies- nios kvapu ir baigiasi stip- Viena Vokietijos firma

dažniau vyras išeidavo is skambiu pavadinimu . Mei- ^e]j0 jj pamačiusi minėtą riausiu ‘“Liūtas 4
lės savaitė“ ir gražiainamu. tuo ų būdavo nėra 

mesnė. ir galvojo, kaip j.
susigrąžinti. nepirko. Leidėjo nebūta

Kaitą ji pamatė skelbi-;^n^u^io žmogaus ii ji> su- dovana”, paaiškino nima kvapas veikia dau-
mą: "Kai,, vyrą pnrišti vi-.galvojo tok, plat.n.mo bu- įimininkė giau kaip kas kita, betiei-
sam amžiui? ir tą pačią/naskelhė- "Bet kaiP keisla’ mielo- kėjo ilgą laiką tirti, kol
diena pasiuntė nurodytu paskeloe.

»t-v •., i < ■» Vtjin įj sėliais, bet knygos niekas\n" paveikslą paklausė, 
čia paveikslas.

“Tai paskutinioji 
VATO

užsakė paruošti preparatą, 
sako, kurio kvapas išlaikytų pe-

“Jaunas• X ji,
adresu $12. Po savaitės ji inžinierius, turis gerą Vieią, - 

sportininkas, 6 pėdų auk^

kieno Tas mokslininkas,
žinojęs, kaip psichologas, į les iš stiklo vilnų. Pasirodo, 

mano kad gyvulių dvasini gyve- pelės mėgstančios sukti liz
dus ir stiklo vilnų krūvose.

Taigi, mokslas visur žmo
gui padeda.

kad kaip tik tokį pat buvo surasta, kurio kvapo

Filmu žvaigždė Marilyn 
Monroe. kurio- vyras Iml- 

įkuojant i> rašytojas
Arthur Miller vra patrauk
ta- al-akomvhėn už konjr- 
re-o įžeidimą. -ako. kad 
ji- laimė-, let ap-iriko— 
ji tei-ma- rado kaltu.

NAUJAS ADRESAS MŪ-
paveikslą pernai prieš mir- kuris gyvulys nepakenčia. SŲ ^ATSTOVO ANGLIJOJ

eio vratineai natrauklios t-i užsakė ir mano Povilas”, Savo laboratorijos gami- ------- *
išvaizdi ieško o-vvenimo nustebusi kalbėjo viešnia, niais dr. Hildebrandt aprū- “Keleivio” ir “Darbo’ atsto-
dreue-ė/ kur? turėtu “Mei Joms išsikalbėjus paaiš- pina ne tik Europą, bet Af- '« adresas pasikeitė. Jis dabar 
o *uges. kun tui etų Mei- na veikslas ievtas rika ir Amerika -vra toks: J- Venskfinas, 8 Ste-les savaites knygoje pa- iauno pJkntink io išradimas »«rt s«- IWkhi" ‘ ''-.ssmd,
vaizduotos moters ypaty- ‘ ;°,pa .. Jaurjo « Paskutinis jo K1 artimas scotland
bes“. kad bala zino’ klek tokių “Liūgas 4” buvo išrastas ne- Lanarshirc» J*»<wnd.

Ir ką manote? Knvga paskutinių dovanų jis seniai prieš gaunant bevil-
per trumpą laiką buvo" iš- >Ta išplatinęs. tiška pagalbos šauksmą iš AflM/flMSfO.S KHyįfOS
pirkta. " "Aš papasakojau tik kelis Pietų Afrikos: Hipotomai \NGI IEfčvnT k ai bu

, .. _ atsitikimus, bet esu tikra, <upiniai arkliai) baigia nai- danas. Api.
Jo paskutine dovana kad kiekviena iš mūsų gali kinti cukraus laukus. Ju vi-

Mirė pasiturinčios moters papasakoti daug Įdomesnių sų, rasė is ten, negalima iš
vyrąs. Po kelių dienu naš- atvejų, kaip jos buvo ap- šaudyti ir prašė Hildebran- NEMUNO SŪNUS. parašė An

ŽO-
lOj'Ort žodžių. 36S 

psl.. redagavo Y. Baravyku.-. Kieti 
viršeliai. Kaina ..................... $4.09

(Tęsinys)
Išdykaudavome ne tik namie, bet ir mokykloje ir 

nuėję i viešus pobūvius. Draugams suolo sėdynę api
barstydavome smulkiai pridrožtos batsiuvio smalos. 
Ant jos atsisėdus, smala ištirpdavo ir, žinoma, sėdinčio 
kelnės prilipdavo. Vakarėliuose salėje paberdavome 
smulkiai supiaustytu arklio plaukų. Šokant jie pakib
davo ore ir nusileidę ant žmogaus kūno jį grauždavo. 
Visi krapštėsi kaip utėlėmis aptekę.

Padarydavau ir ašarinių dujų. Kartą tą “stofą” be- 
gamindamas pakliuvau į bėdą. Mat, per klaidą' pa
gaminau vemiamas dujas ir užmiršęs, kad ventiliatorius 
dar neišpūtė dujų likučių, per anksti nusiėmiau kaukę. 
Po kelių valandų labai rimtai apsirgau ir gydytojai il
gokai negalėjo nustatyti, kas man yra. O aš, žinoma, 
visų paslapčių nesipasakojau. Tačiau yla vis viena 
išlindo iš maišo ir man reikalinga pagalba buvo su
teikta.

Esu minėjęs, kad tėvas buvo griežtas ir žiūrėjo, 
kad vaikai mokytųsi, bet, žinote, jauna širdis turi daug 
kitokių malonių dalykų. Reikėjo “kombinuoti”.

Kaip minėjau, jau turėjau namuose telefoną. Kiek
viename kambary slaptai Įrengiau mikrofonus ir tuo 
būdu visuomet žinojau, kada tėvas namuose ir kas jo 
kalbama. Kai tik būdavo pajunti, kad tėvas i namus, 
tuoj meti kitus “darbus” ir sėdi pamokų įuosti.

Bet ir ta paslaptis išėjo viešumon: tėvas susekė 
mano mikrofoną ir sušuko: “Kad aš tau paimsiu diržą, 
tai tu man tuojau tuos mikrofonus išdraskysi. Mam 
žemyn”.-

Antrą kartą nereikėjo įsakymo kartoti: visa insto- 
liacija buvo pašalinta, bet lupti negavau ši kaitą, nes 
tėvui patiko mano techniški sugebėjimai.

Vėliau pasidariau elektrini aparatą cheminiams 
elementams tirpyti ir elekti-os sąskaita per mėnesi pa
šoko iki nepaprastos sumos. Tėvas jos nemokėjo, nes 
aiškino, kad arba skaityklis sugedęs arba yra srovės 
nubėgimas. Tie dalykai anuomet ir man tebebuvo tam
sūs, tik vėliau, patekęs Į elektrotechnikos mokyklą ir 
išmokęs išskaičiuoti srovės nūbėgimą, stebėjausi, kad 
anuomet pavyko pagaminti prietaisą, imantį vim 
10,000 vatų.

Elektra anuomet Kaune buvo labai brangi. Elek
tros stotis priklausė privatinei belgų bendrovei, ji tu
rėjo koncesiją elektros jėgai teikti ir, žinoma, težiū
rėjo tik savo kišenės. Už vieną kilovatą reikėjo mokėti 
virš vieno lito, tik elektros vartotojams paskelbus 
streiką ir grįžus jiems prie žibalinių lempų, bendrovė 
gavo nusileisti ir kilovato kaina buvo sumažinta iki 
$2 centų.

Pastebėsiu, kad boikoto metu ir mes, moksleiviai 
turėjome “užsiėmimo”. Išėję vakare i miestą ir pama
tę, kad ten ar kitur vartojama elektros šviesa, akme
niu į langą išpėdavome tokį “streiklaužį”.

* * *
Metai bėgo, mes brendome. vieną išdaigą po kitos 

palikdavome mažesniesiems. Vienas po kito iš mūsų 
būrio atpuldavo, susiradęs mergaitę ir į ją įsimylėjęs. 
Likusieji įsigijome baidares ir vėliau nekartą dalyva
vome žavingose kelionėse Lietuvos upėmis.

šiuo baigiu savo jaunystės metų išdaigu pynę. 
(Galas)

dto pagalbos. (Irius Valuekas. Įdomus roma-

mirusio vvro dokumentus, Būkime apdairios, nepa- Jis pasiuntė savo padėję- i 193° mel'^ Suvalkuos
suskambėjo skambutis. Kai siduokime mažų sukčių ap- ja i Berlyno zoologijos so-'u !n!n / Sl1 l omiui a- 

• J vaizduotas tas įvykis. apie kuri

lei sėdint namie ir vartant gautos.

ji pradarė duris ,prieš ją gaudinėjamos.
stovėjo jaunas, patrauklios 
išvaizdos vyras ir laikė po 
pažastimi kažkokį Į popie
rių suviniotą daiktą.

"Aš atsiprašau, kad trug-

“Keleivio” skaitytoja

KVAPAS IR GYVULIAI

dą ištirti, kokio kvapo hi-(Jab.
popotamas nemėgsta. 

Pasirodo, kad jo nebaido
nei antropinas (sintetinis 
žmogaus prakaitas), nei ti-

Kaip žmogus vieno kva- gro nekenčiamas kvapas, 
dau Tamstą tokią liūdną p0 nemėgsta, o kito ir visai bet kai jis pauostė “Liūtas 
valandą“, mandagiai kai- negali pakęsti, taip ir ivai- 4”, tuoj nėrė šalin, 
bėjo jaunas vyras: “Aš bu- lūs gyvuliai vieni nepaken- šiuo metu Kenya, Afri- 
vau nusprendęs neiti, bet čia vieno, kiti kito kvapo, koj tiriamas kvapas, kurto 
kai pagalvojau, kad tas Gyvenime tas labai svar- nemėgsta drambliai. Pasi- 
daiktas gal bus paskutinė bu žinoti ir to dėl yra mok- rodo, kad jo “nebaderto- 
dovana Tamstai, ryžausi”, slininkų, kurte tiria, kurts ja” liūto nemėgstamas kva 
ir jis išviniojo atneštą ry- kvapas kurtam gyvuliui pa- pas. siek tiek nepatinka 
šuli. Tai buvo paveikslas, tinka ar nepatinka. jam žmogaus kvapas, bet

"Kieno tas paveikslas?” Tuo ypač pasižymėjo vo- veiksmingiausias, atrodo, 
paklausė našlė. kietis "dr. Hubert Hildeb- bus tam tikros, gėlės kva-

“Tai paskutinis Tamstos randt, kuris savo Kasselio pas.
mirusio vyro užsakymas” laboratorijoje jau turi net Amerikos firmos reika- 
atsakė jaunas vyras.

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\
?a įrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir «ako:
“Gera mano dukrelė, la

bui gera? Kad visos dukre
lėm • u:u tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.' Aš skaitau naudingus 
patarimu- Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsniu- ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū. dukrele, ačiū”...

Sesės-d ’ik relės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 doh ■ - Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čieius metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mąno mamytė. Adresuokit taip:
Keleivi*

C. Bro*dw«ę. 17.

e *
£
**£
♦

*
I

* trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio*’ Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-

t
e
X rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
* kių naudingu patarimu apie virtuvės saikus, apie
{ ‘ --------vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
X Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- 
‘ dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių

“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 
ir pinimis prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
•36 E. Broadvrav So. Boetoa 17. Mate

ir mažai kalbama. Firma 

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNUS antroji da

lis, 426 psl............................................................$4.00.

DANTYS. Ju Priežiūra, Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An

tanas Gussen-Gustainis. Knyga 

gerai pavaizduoja, kaip dantų 

priežiūra palaiko kūno sveika

tą. 190 psL, kieti viršeliai, 

kaina ..... $4.00

BROLIŲ ORIMŲ PASAKOS, 

vertė St. Vainoras ir V. Civin- 

skas. 15 įdomiausių pasakų iš 

visame pasaulyje žinomu Brolių 

Grimų raštų. Pulki dovana vai

kams.................................... $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So
vietas. Atsiminimai iš 1939 
1945 metų, kuriuos autorius,

rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pn»>‘ū»i’oj, prie Italijos sie
nos. T-a (taris 453 psl. . . .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- |domus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina...........$2.50.

JURININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina............................... $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivia”

636 E. Broadvray 
So. Boston 27, Maso.

2YDEK KAIP ŽYDĖJUS..

Žydėk, kaip žydėjus, 
Lelija puiki.
Dainuok kaip dainavus, 
.Mergele graži!
Te tavo daržely 
Vis rūtos žaliuos 
Ir baltos lelijos 
Vis jąsias bučiuos.
lakštingala rytą 
Vyšnelėj čiulbės,
Bitelė jos žiedą

Saldžiai glamonės...
Dainuok, mergina,
Grožybėms pritark!
Gėlių priskynus.
Vainiką sau pink!
(Taip 1910 metais eiliavo 

Vincas Vilkaitis, daug tada 
rašęs “Keleiviui”. Nepr. Lie
tuvoj jis buvo botanikos 
(augalų) profesorius, bol
ševikai jĮ išvežė į Sibirą, 
ten tolimoj šiaurėj ir ilsisi 
jo kaulai.

BUČKIS ‘METŲ TĖVUI’

Tėvo dienos komitetas senatorių J. L. McUleIlan iArinko 

melų tėvu (“Fatker or the Year"). Ta prona sena

torius gauna bučkį iŠ savo žmonos.
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PIRMIENOS

psl.)(Atkelta iš
Abėcėlė

5-o

akių ligos ėmė mažėti.
Aktai

čia dokumentai, valstybi
niai dokumentai. Lietuvos 
valstybės senieji aktai yra 
rašyti gudo kalba, bet jiearba abėcė, žodis atsira

dęs iš trijų a b c garsų tari- ’ turi labai daug lietuviškų
mo, dar vadinama raidynu 
arba iš graikiško alfabetas. 
Pirmą kaitą lietuviška abė
cėlė paskelbta pirmajame 
lietuviškame spaudinyje

paties gyvenimo žodžių, ro? 
dančių, kad iietuvių tauta 
jau tada buvo kultūroje 
augštai iškilusi. Pirmas tuos 
lietuviškus žodžius iš aktu

Martyno Mažvydo Vaitkų-i išrankiojo paaiškino Kons- 
no 1547 metų didelio kate- tantinas Jablonskis (gimęs 
kizmo skyriuje, vardu Pi-j 1892 m.) savo veikale Lie- 
gus ir t mm pas makslas tuviškieji žodžiai senovės 
skaititi yr raschity. i aktuose.
Administracinis teismas ! Aleksotas

tos rūsies pilniausia ir pir- j vra Kauno priemiestis, 
ma monografija (atskiras; Karolis Brzozovskis 1844 
aprašas) Mykolo Romerio į metais išleido savo surink
sime 1S80—mirė 1945m.), jlietuviškas dainas, leidi- 
Administracinis -susijęs sun- lenkiškai pavadinęs Pie- 
administracija (čia valsty- snį ju(ju nadniemenskiego 
bės), su valdymu, valdyba. z okolic Aleksoty.
Akademija Algimantas

Austoji mokykla Lietuvo- yinco Pietario (1850-1902 
je pirmoji Vilniuje įkurta • m j pirmoji originalinė is- 
1o79 metais, kuri 1803 me- torinė apysaka, 
tais virto pirmuoju Lietuvos .. .
universitetu. Nepriklauso- Anatomija bičių 

moję Lietuvoje buvo jauke- pirmoji žiūrėk vėliau Ei
lios akademijos. čių anatomija. Anatomija

. .... yra gamtos mokslo vienais
./* Ir a •• • zic- i šakų. Ji yra organinių bū-Petro Avižonio (187o-19-‘.ot ™ , >. • ai, • itybiu foimos ir sudėties34 m.) rastai Aklumas ir! ‘(.k;la<s 

trachoma Lietuvoje ir Aki-į “ '

nių istorija. Nuo tol sujusta Dai bus'
rūpintis žmonių akimis, ir Petras Būtėnas

GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS |
LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

ORIUS” siuntiniai patiekia LIETUVĄ per 3-1 savaites. 
Siuiičiamt tiesiai iš Skandinavų kraštų. Gaminiai aukštos 
kokybės, o kainos žemos. 100'- garantija siuntiniams. Se
kite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai- 
iioroščius.

„ SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame mai.-tų, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, avalini*, oda, 
vaistus ir Litas reikmenis. Kiekvienas siuntinys aali būti sudėtas iš 
aukščiau paminėtų dalykų t. y. siuntiniai savo turiniu -rali būti mai
šyti. .Mūsų siuntiniai yra 16 kiloicramą arka 22 svare Lratta. Jei siun
tinyje nėra skardiaių dėžių—tai trryno svorio galima dėti 9*a l.g arba 
21 sv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ryšiai). Jei yra skardinių dėžių, 
siuntinyje yra gryno svorio (netto) 9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siunti- 
tiniai pakuojami kilogramais, tai prašome gerbiamų klijer.tų daryti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu <1 kg, ’skg, ’-»kg), • ne sva
rais). šalia kilogramų paduodame kailius svarais dėl bendros orien
tacijos. nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas yra Įv
irus 2.21 svar.

žesnių spausdinių nemokamai. Pra
šom kreiptis: L. B. S. A. 3444 S. Li- 
tuauica a ve.. Chicago «. III.

.1 ieškojimai
IEŠKAU GIMINU. DRAUGŲ

pažįstamų
Pusbrolio Prano Butkevičiaus 

žmona ir dviem sūnum. 1925 m. 
vyko į Ameriką iš Ukmergės ap; 
lieltuvos vals. Mikaičių kaimo.

ATOSTOGOS... KUR?
Gražios gamtos aplinkumoje, prie Ųuaddric ežero. Thomp
son. Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, 
iškyloms.
žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra
sti ir motoriniai laiveliai.
Erdvūs miegamieji, didelį Įai-svaiaikkiins nrnĮeist! kaniba- 
riai. žaidimai. Televizija. Dušai.
Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 
Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

J. Paknvs
RON 126 Thompson. Conn.

Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736 jjK
-A.**-

..Siųskit i LIETl'VĄ siuntini iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 
PER

TAZAB 0F LONDON
SIUNTINYS MOTERŲ DALYKŲ ,
1 kuponas—.3 jardai vilnonės me- i 
džiagos suknei juodos, nulos, mė
lynos, žalios, raudonos, ar smė- '
li<> spalvos........................... $23 .
Prie to pridėkit: batukus, apati- į 
nius. nertinuk*. gražaus šilko ar 
medvilnės blįuskolėms ir sukne
lėms.

L. \ įrbickas 
(’. V.'averly St.. 
Worcester, Ma.-" (2-

llt

■Prašomos atsiliepti Galalytė Ona ir 
jos sesuo, kurios vardo neprisimenu. 
Abi kilusios iš Miliūnų kaimo, Sie
sikų vals., Ukmergės apskr. Ištekė

jusių pavardžių nežinau, f Amerika
su i atvyko prieš pirmų pasaulinį karą
iš- i*r gyveno Brooklyne. N. V.

( Paieškau Povilo Janus gyvenančio 
Long dand. X'. Y. Turėjo ar gal ir 

Pusbrolio Bronislovo Danilevičiaus dabar turi taverną. Anksčiau gyveno 
iš Ukmergės. Gvvena Detroite. Į* hieagoje. Ro.-kvvell St.

Ieškau draugės (ynos Sabliauskai- Jl,‘ patys ar juos žinantieji inalotu- 
tės-Mikaliūnienės nuo Pašilės. Gyve- ‘ kitę atsiliepti adresu: 
na ji Chicagoje.

pipirai
citrinai švieži 
apelsinui švieži 
džiov. vaisiai 
“kompotas” 
razinkos 
f.Vtfos
datulės vaisiai

kaina už k?. 
2.75 
1.50 

kaina

1.90 
1.50 
2.10 
2.40 
2.25 
3.55
3.90 
3.00

u z s v. 
1.25 
0.08 

nepastovi

(•.82 
ii.c.8 
0.90 
1.09 
1.02 
l.«3 
1.77 
1.04

bičių medus 
šokoladas 
kakava 
kava
arbata ’i kg. 1.10
arbata *- kg 2.75 5.50
muilas 1.05
cigarečių 2000 št. Philip 
Morris (10 pok.) su muitu

2.-o
0.4 s
4.2Č

kaina už kr. už sv. 
cukrus $0.72 $0.33
ryžiai 0.95 0.43
miltai kviet. 0.75 02-4
manu kruopus 0.95 0.43
makaronai (verm.) 0.95 0.43
pieno milteliai $2.35 1.07
valg. alyva 2.30 1.04
marga rinas 2.00 0.91
sviestas 2.05 1.20
sūris “šveicar.” 2.50 1.14
Taukai (kiauliniai) 1.90 0X7
bekonas (daniškas) 2.00 1.18
kumpis 3.25 1.47
kumpio dešra 2.50 1.14
salami dešra 2.80 1.2s
Kepenų paštetas $2.60 $1.18
kilkės (unjouvis) 2.30 1.04
Pastaba: valg. alyva, sviestas, taukai, liekonas. kumpis, kep. pašte- 
tetas, kilkės ir pan. yra skardinėse dėžutėse: tokio siuntinio grynas 
(netto svoris) yra 20 sv., o su {pakavimu pilni 22 svarai < 1<> kg.i 
brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti kartonuos jų grynas < netto > 
svoris 21 sv.— o brutto 22 sv. (10 kg.) ir susumavus siuntinį: reikia 
dar pridėti — licencijos mokestį, garantuoto pašto išlaidas, kas kar
tu sudaro $0.50. Standartiniai siuntiniai:
1. cukrus brutto 10 kg. (22 sv.) $0.45 plius $0.50 viso S12.95
2. taukai brutto 10 kg. (22 sv.) 17.10 plius 0.50 viso 23.-o
3. stori sūdyti lašiniai brutto lo kg (22sv.) 17.90 plius 0.50 viso 24.40
4. ](MH) amer. cigarečių Philip
Morris (50 pok.) ir 7 kg <15*- sv.) cukraus 0.50 viso 24.50
ĮOOO tabl. isoniazid (rioiifuno) ir 7 kg. (15*2 sv.) cukraus vi.-o $-’!(•
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) su muitu....................... $10.95
stiprūs geri vyriški batai su muitu $12.00

Sekite' mūsų skelbimus ir naudokitės kaipo kainaraščius. Gyvenan
tieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu prijungdami money

AR VERTA?

išleisti $2.00 į metus, kad 
laikius gražius plaukus?

Ieškau Vilijos Kisielytės-Genienės 
iš Klaipėdos. Lietuvoje yra jos se- 

; serys Bronė ir Malia. Gyvena Chi- 
■ vagoje.

Prašau atsiliepti draugę Harrra- 
naite. kuri gyveno Vytauto gatvėje. 
Ukmergėje.

i Piašau atsiliepti mano pažįstamą 
i ponią, kuri Ukmergėje turėjo “Dro- 

□2-Į bės” krautuvę.
Ieškau Ciprijono Baltrūno ir jo 

Mė-(vaikų. Jis iš Vidziškių kaimo Uk-
i gink NEW ERA! 40 metu sėk-! ,ne.'rės a.Pskr- . „ .... ,. ...* A,ano kaimyne Emilija G u Ibi nai te
i m i Ilgši i vartojamas. Siuskite (ieško savo dėdės Alekso Gulbino. Gy
$2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAl’TAS

302 So. Pearl St.. Denver, Colo.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 

GARSINIMAS

“ATGAIVINIMO LAIKAI”
Kai kas gali pasakyti, kad “pago- 

inių laikai" negalėjo pasibaigti 1914 
• m. dėlto, kad nuo to laiko žydai bu
vo labiau persekiojami negu kada 
pirmiau. Bet šita pažvalga neat
kreipia <lomės į pranašystes, kurios 
parodo, kad galas jų tautiško pa
vergimo pagoniškoms tautoms, ir lai
kas jų sugrįžimo j Palestiną, turėjo 
atsižymėti dideliais suspaudimais. 
Pranašystės sako mums. kad šitie 
paskiausieji persekiojimai turės at
eiti ant jų, kad "privertus” juos 
grįžti į savo šalį, ir kad jie bus ypa
tingai persekiojami tada, kai Vie.š- 

> pats sugrąžins Izraelio lielaisvius.—

vena Chicagoj ar \Yashingtone. 
Birutė Usaitytė ieško dėdės Ado

mo Ūso. kilusio iš Griškabūdžio. 
Ieškau savo draugės Elenos At-

kaėiūnaitės. kuri iš Ukmergės išvy
ko į Paryžių ir ištekėjo už pran- 

jcūzo.
i Ieškau Elenos Bagdonienės iš Tau
jėnų miestelio. Išvyko iš Ukmergės 

[į Argentiną ir gyvena Buenos Aires 
.ar Kordol>os mieste.
; Visi minėti asmenys ar apie juos 
žinantieji malonėkite atsiliepti šiuo 
adresu:

Stefanija Giedraitytė 
Kaunas
Raud. Armijos g-vė No 275 bt. 2 
Lietuvos TSR (23

Antanas Talalas 
l«(54d So. La Šalie St. 
Chicago 2$, III.

Vedybos
(21

Ve<ly!,ų liksiu noriu susipažinti su 
dora moterimi, našle )>e mažų vai
kų ar pagyvenusia mergina. Esą 
našlys be vaikų, pusamžis, mylių 
rimta šeimyninį gyvenimą. Rašyki
te adresu:

W. Matonis 
1358 Gatės Avė.
Brooklyn 21, N. Y. (24

-------------------------------------------------------——r-
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
nejauna našle ar moterimi. Turtų nė 

(namų nereikia, užteks visko. Kuriom 
(nuobodu gyventi vienoms, rašykite:

A. Dona 
P. O. Box »;»>
Nesconset L. L, N. Y.

! Paieškau savo dėdės Jono Tamulio- 
r.io ir tetos Onos Staniūnienės iš Do- 

'mantonių kaimo. Alytaus apskr.
Taip pat paieškau tetos Teofilės 1 

j Burnaikienčs, .Mirus jos vyrui Bur- 
iiaikai. ji ištekėjo už antro vyro, arba i 

I kurio pavardės nežinau. graži.
Minėti asmenys ar juos žinantieji (tis:

PARDUODI FARMĄ
Dėl vyro mirties paniuodu farmą. 

ldo akrų. Naujos tvoros. C.o akrų 
j ariamos žemės, kita—girios ir piė- 
j vos. Miškas pušų. beržų ir kt. me
ldžiu. 7 kambarių namas su vonia, 
elektra, vandeniu: didelė daržinė-kū- 
tė 15 karvių, vištininkas. kiaulinin
kas. garažas, daug mašinų, kurias 

i visas parduodu. Namuose yra šal- 
idvtuvas ir "deep freezer”. Graži vie- 
■ ta. pusė mylios nuo dalelio ežero. 
1 šalia daržinės mažas ežeriukas.

Farma tinka ūkiui arba gali būti 
paversta į poilsio namus -neliams. 

mažą hotelį.
Par<luo<iu (>e

nes vieta labai 
agentų. Kreip-

order (pašto perlaidą), o įneš prisiusime Tamstoms visus reikiamus ’ Jeremijo 30:3, 11. 
pakvitavimus. Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių. ’*------'

“ORBIS” centras: 2i»8 Bat h urs t St„ Toronto, Ont.
TeL E M 4-2810

Kiekvienas dešimtas amerikie-

prašomi atsiliepti adresu: 
Antosė Tamulonytė 
255<i \V. 45th St., 
Chicago 32. 111.

Trukžoliu

SIUNTINYS VYRŲ DALYKŲ
1 kuponas—3 su trečdaliu jardai
\Vorsted Tennis “B” fancy mėly
nas. rudas, pilkas ar juodas .$23

Prie (o pridėkit: pamušalą, koji
nes. marškinius, čebatus. šliures, 
pirštines, skustuvą, amžiną p|u.n- 

, Ksną.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI

$29.00
5 svarai taukų 
5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras ra/.inkų

$30.06
svaras kavos

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razir.kų
1 sv, kavos ar arbatos 
1 svapas sviesto

1 svaras kakao
2 sv. skalbiamo muilo

1
kenuos 1 svaras šokolado 

2 svarai ryžių 
5 svarai cuk,-aus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai trukų
2 sv. skalbiamo nutilo

Mes tap pat siunčiam 
rankines siuvamąsias 
mašinas, akordionus ir

... I”’* laikroib.ius. statymo garantija.

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir St- Cambridge, Mass^ tei. KIrkland 7-9705

Prie jiaminėtų siun- j aukščiau nuroilytas 
tinių galit p,-alėti vai- kainas įeina viskas 
s(ų is mūsų katalogo.j,.,,' muitas ir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $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 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose. kurios yra visose žymesnėse lietuviu ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

OR. M. J. VINIKAS
307 Wm* MA Strwt, Nw York I, N. Y.

BRl KNfiS LAPAI
Bruknės lapai yra tis psichiškai negaluojantis.
vartojami nuo be- ’________ ________________
tvarkingo šlapini-i NAUJI E N A ! ! !
mosi. nuo akmene- i,._._ - _
.. - , , i-iriigūi persiunčiami ihų augimo, inkstų ... .
uždegimo, pūslės Jun^* Lietuvą, Latviją. Estiją, 
nedirbimo neveik- Pilnai garantuojame ir oficia
lumo ir šlapinimo- liai —100 rubiių $10. Persiun- 
si kanalo. $2 sv. timas atsieina $a. Perlaidos di-

Pranašas Jeremijas sako mums, 
kad Viešpats siųs "žvejys” ir “me
džiotojus” tarp savo žmonių ir pri- į 
vers juos grįžti i pažadėtąja šąli.
(Jer. 10:14-18)
šios pranašystės aiškiai parodo, kad 
Izraelio tautos atsteigimas ir pa- 
liuosavimas nuo pagonių jungo, ne 
padarys staigų galą visiems žydų 
vargams.

Kai kas gali argumentuoti, kad! 
jeigu jau atėjo Dievo laikas Izraelio' ancouver, B. C. Canada
grįžimui į paža<iėtąja šąli, tai jie n?--..
turėtu būti Įleidžiami i ana šąli )^ifai?skau savo ^sers va,kų

to Jonciaus ir Jono Vilkausko.

(23

Mrs. Eva Peslik 
Rt. 1
Phelps. \Vis. (2:

, Paieškau Antano Ix?skevičiaus iš , 
iValadikovo kaimo. Plisos vals.. Dis-' 
nos aps., Vilniaus srities. 1935 me- ( 

(tais g\"vcno Argentinoje. Jis pats 
ar jį žinantieji prašom atsiliepti ad
resu:

J. Pearl

l*OWER t.AWN MOV'ER 
15 Tenney Ct.. Sowmerville

— Pardavimas ir aptarnavimas- -
: Gravely Tractors * Moto-Mover 
5 Penu ylvania * Jacobsen

Pašaukit SOmerset 6-8560
(2.3

Norėčiau pirkti akerį žemės arba 
(24 mažą namelį su akeriu žemės prie 

kelio ir netoli ežero, kad galė-
i jiugai {K-rsiu.’icianu i r-ov. . „

jokių varžymų. Tačiau Joėlio 3:1. 2 
parodo, kad Izraelio pasiliuosavimas 
nuo nelaisvės pasižymės karišku pa- t.ur;. 
goniškų tautų susirinkimu, ir kad i. s 
Viešpats turės bylinėtis su anomis 
tautomis dėl savo žmonių ir dėl 

nnn nntrii jiems pažadėtosios žemės. Pastarųjų
,js , j?.. u' tižiausia suma $o<)„ liet galima motų įvykiai parodo aiškų šios pra

kirtu). pasi judinimo, skaudėjimo užsakvt perlaidu kiek norimo našystės išsipildymą; todėl čia turi 
po krūtine, diegliu. Suteikia.

—-------- gero
Vytau- čiau žuvauti. Norėčiau gyventi Flo-

Gai- ri<loj. Katras lietuvis žino to- 
Vokietijoje. kį sklypą ar namelį, praneškite ad- 

fain pat paieškau Jurgio Žukausko, tesu:
gyvena apie Chicagą. Minėti 

asmenys ar juos žinantieji prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

A. Palubeskas 
2538 James Avė. 
Muskegon. Mich. <23

prakaitavimo ir atkosėjimą-:
Kaina .................. $3.00 svr.:

Pelynos žole nuo plaučių ne-į 
sveikumo, geltligės, karšėiavi-j 

• mu. drugio ir nuo gumlo pasi-! 
kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant. duoda apetitą geresnį. 
Kaina . . . • $2-00 svaras.

ALEKANDER’S C0- 
414 Broadwav 

South Boston 27. Mass.

i

norima.
GRAMERCY 

744 BROAD STREET
NEWARK. N. J.

Licensed and Bonded by 
N. J. State Banking Com.

me dar kitą dabar įvykstančios per
mainos įrodymą. Aišku tat. kad da- 
l>ar Dievo paskirtasis laikas •įsugrą- 
žinti” savo senovės žmonių lielais- 
vius.

(Bus daugiau »
yra pasakyta knygutėje

Karalius. 145 pus. 25 c., i 
neturtingiems veltui, turime ir ma-, 

Kg?'sįs ą gs a ą a a ąx a a.a.a a a a *a .f a a a’rfr.-

Daugiau 
Štai J ūsu

Puikus ANGLŲ-LIETUVIŲ J
Kalbų Žodynas

Į Apie 20,000 žodžių, nurodyta 
ištarimas, geri aptarimai lie- 

i tuvių kalba, rūpestingas žodžių 
(parinkimas, vardų ir vietovar- 
!tižių žodynėliai. ZoAnas kišeni
nio formato, kietąfse viršeliuo
se, 370 psl-, kidtia tik $1-00. 
gaunamas adresu:

TERRA

3333 So- Halsted St„
Chicago 8. III.

(Skelb)

Suvalkijos įvykių
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrą. kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorą bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
Valucko romane

NEMUNO SŪNŪS 
Veikalas parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą. kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei
stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: I t.—280 psl. 
kaina $3.00. II t.—428 psl., kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Avė., De

troit. Mich. pas visos knygą 
platintojas ir

TERRDJE

3313 So- Halsted St. 
Chicago 8, III- 

(Skelb)

SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS 
GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS”

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščiu—informacijų:
‘ANAPl S Mail Order — Dr. G. Valančius. 

17070 Ludh>w SL, Granada HilLs, Calif. — USA
Siunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Rygą. 

Ypač pigiai ir greitai pasiunčiame vaistus.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jia anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuvi*-

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broedwny, So. Boston 27, Mass.

=9

PAII PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI I 

SSSR. LIETI VĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

Parcels To Russia,Ine.
1530 BEDFORD AVĖ.. BROOKLYN 16. N. Y.

Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
ši firma yra Maskvoje INTl'RIST įgaliota čia vietoje imti 

muitą už siunčiamus daiktus į SSSR.
Klijentų patogumui veikia šie skyriai:
116(11 Jos. t ampau Avė., DETROIT 12, Mich. Tel. TO 8-0288 
65! Albany Avė., H ARI FORD. ( onn. Tel. CHapel 7-5164 
121 S. N’ermont St., LOS ANGELES, Calif. Tel. I)C 5-6550 
78 Second Avė.. NEW YORK. N. Y. Tel. ORchard 4-1540 
832 No. 7th St.. PHILADELPHIA, l’a. Tel. WA 3-1747
Galima beveik viską siusti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat Įvairūs vaistai. Streptor.iicin. Penicilin, 
Rimofon ir kt. Vaistai siunčiami oro paštu ir gavėjui prista
tomi per 7—10 dienų.
Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 
akordijonai, siuvamos masinos. I ristatymas garantuotas ir 
gaunate gavėjo |xtraša.

PAR( EIS TO RUSSIA. INC.
Naujas adresas: 1530 Bedford Avė.. Brooklyn. N. Y.

Telefonai: INgersol 7-6465. 7-7272
Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo !) iki 6 vai. ir šeš

tadieniais nuo 9 iki 1 vai.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyri
mo \ietą pasiekia per 7 savaites, tiro paštu—per S--10 dienu.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei lamstoma reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” apauatuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri norą 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
936 East 3roadway, Soath Boston 27, Mase
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Vietinės Žinios
Teisininkų iškyla Svečiavosi savo tėviškėje

lietuvio kompozitoriaus Da- Dėkojame p.p. Gedmin- 
riaus Lapinsko koncertas, tams, p. Simanauskienei ir 
kuriame jis diriguos simfo- p.p. Bajerėiams iš Dorches- 
niniam orkestrui. Bus išpil- terio, p. p. Andrtilioniams ir 
domi Bacho Mozarto ir pa- Myk. Manomaičiui iš So. 
ties Lapinsko kūriniai. Įėji- Bostono, p. p. Eikinams ir 
mas nemokamas. p. p. Golensams iš Brocto-

-------------------------- no ir p. Stellai Wiakis iš

NAUJA VASARVIETĖ

Nuo birželio 1 d. atidary
ta 30 mylių nuo Bostono,

t PAKULODAMAS PELNINGAS 
BIZNIS

Parduodu pelningą Lunch-Delicates- 
ir Grocery krautuvę-biznį. Biz

nis 4*i metų senumo. Konkurencijos
• ii n i n i neturi, nes yra viena iš gražiausių

prie Oldnam Pono, Pemb- krautuvių toje apylinkėje. Prašome 
atvykti įsitikinti. Skambinti tclefo-roke, Mass., vasarvietė.

Graži vieta, geras paplū
dimys. Vasaruojanti šeima

r.u: tiE 6-9559.

Pr. B. Matulionis
Vitais. saeetaUal alantti ir Ht- 
diss Ueos. Priima bet kuris dta
as« 14 
hn4ku. 
Taiaf. SS.

Bostono teisininkai su IVaeitą savaitgali Marga- 
savo šeimomis ir bičiuliais reta Michelsonienė su bro- 
birželio 9 d. rengia iškylai Hu dr. A. Kapočių ir bro- 
Ipsuich. Mass. Ten kartu Hene buvo išvykę i Shenan- c,eltaX? MonUeal*» 
apžiūrės garsiąją pili ir vė- doah. Pa
liau turės progos praleisti nių ir pažįstamų, 
pusdieni paplūdimy. Dr. A. Kapočius ir jo se-

Išvykstama nuo Ivas is- šuo M. Michelsonienė yra 
taigos (545 E. Broachvay) kilę is Shenandoah, Pa.

Choras grįžo patenkintas Sea Girt, N. J., už brangias fauna _^vo ž™0" laiv.ell:
dovanas, už gautus pasvei- Virtuvėje gali pasigaminti

Kaip žinoma, gegužės 25 kinimus ir linkėjimus. Taip arba laiveliu pava-
d. Bostono vyrų choras kon- pat mūsų padėka visiems, ziavus H) minučių paežerėj 

Kana- vienokiu ar kitokiu būdu yra užkandinės. Kasdien
aplankvli girai- <■«>• P« tlvieju nemiegotų prisidėjusioms prie to va- Meskel'“*to'

naktų vyrai grižo pavargę, karo geresnio pasisekimo ir Ja
bet geros nuotaikos, paten- maloniems svečiams, savo Kambarius galima užsa-

KKIKALINGA DARBININKĖ
I.unch-Dclicatessen krautuvėje dirb
ti. Darbas savarankiškas. Darbą 
dirbti išmokysiu. Kreiptis:

35*) \Vashington St.
Dorchester, Mass.

KEIKIA VVRO TAVERNOJE 
Prie darbo padaryti valgį. Gera

proga pensininkui užsidirbti ekstra 
dolerių. Darbas lengvas. Kreiptis: 
309 "D’ St., So. Bostone, Mass. -(24

Providence 14

16

10:30 vai.
Norintieji iškyloj daly

vauti prašomi pranešti vie
tos teisininkų dr-jos pirmi
ninkui S. Vaitkevičiui (tel. 
AN 8-7509).

Tiltas lenda .; upę

Naujas viešųjų darbų ko- 
misiom'erius Sheridan sura
do. kad tiltas, kuris jungia 
Dorenesteri su Miltonu. sė-

V. Šiugždaitė atstovaus 
gimnaziją Jį

REIKALINGAS BARTENDERIS

kinti. dalyvavimu suteikusiems kyti is anksto savaitėms a^ lingės bartenderis trini vakaram sa-
Choro vadovas komp.Ju- mudviem tiek garbės ir tik- savaitgaliams. vaitėje (penktadieniais, šeštadie-

lius Gaidelis, paklaustas, ro džiaugsmo. Senas vokie R Bostono važiuoti tnin. n,ais ir sekmadieniais) nuo 5 vai. iki IS oosiono \4Z1UOU liuli- 12 vai naktics. Lengvas darbas, ge-

DR. D. PILKA
Oriae Valaadoe: uua t Sd 4 

ir aus T Ud •

546 BROADWAY
80. BOSTON. MA88.
Telefonas AN 8-1320'

.kokių Įspūdžių turėjo vieš- čių priežodis sako. kad pa
nagėj, atsakė: sidalintas džiaugsmas vra

-Puikiausių. Mes stengė- dvigubas džiaugsmas, tai 
atrodo, mūsų pa- jūsų toks skaitlingas atsi

lankymas mūsų džiaugsmą 
padarė šimteriopai didesnį. 

Tikrai malonu vra gvven-

mes ir,
.stangos buvo gražiai įver
tintos. Buvome šiltai sutik
ti ir išlydėti. Koncerte ir

dasi žemyn ir ų pataisyti p0 jo rengtame pokylyje ti p^^rVai žM*" kad 
valstijai apie nnhbk-o^ h„vn pasaulyje. Kai žinai, Kaa

Informacijų gauti vaka-
kainuosią valstijai apie publikos buvo kur kas daū-~ u ““ rais pas Igną Vilėniški (tel.
S300.000. Tiltas skęsta dėl aiau negu Bostone. Ji plojo aRll"k?* »T?na ‘?«k KenJ AN 8-8384).

Bostono teisininkų orga- to. kad buvo pastatytas ant nesigailėdama delnų ir mus Pnete“^» kūne linki mums----------------------------------
nizuoto (dabar jam priklau- minkšto dugno, nepašalinus dainas kartoti.” gero. Apie 750,000 asmenų gydosi
so ir neteisininkai) X asario iš apačios puvėsių. Toks Malonu pasidžiaugti cho- Stase ir Povilas Jančauskai psichiniu ligų ligoninėse- 
16 gimnazijos būrelio šei- darbas kontraktoriams atsi- ro pasisekimu. Tas ji ska-
piamoji 5 klasės mokinė ėjo pigiau ir jie gerai pasi--tins dar didesniu

ka 1 vai. Važiuoti keliais 3, ros sąlygos. Kreiptis tel.: AN 8-0948 
18, 58 ir 14. Keturioliktu 
keliu pavažiavus 2 mylias 
sukti miškan keliuku Tay- 
lor PT Rd. ir prie pat eže
ro bus vila su užrašu:
ALAUŠAS.

PARDLODA.MAS BOILERIS
Parduodu 50 galionų boilerį šildomą 
elektra, tik vienus metus vartotas, 
kaina SI50. Parduodu varinių ir gal
vanizuotų boilerių, elektrikinį šal
dytuvą *kaina $40), taip pat duris, 
iangus ir kitką. Kreiptis į:

Mis. Stanawhite
14 Aspenvvall Rd.
Dorchester, Mass. (24

TaL AV

Dr. John Repohio
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir «-« 
Nedaliomis ir Sventadieaiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uptuėa's Coraer 

DOKCHESTEB. MASS.

Valda šiugždaitė atstovaus pelnė, o valstija dabar tu- niu kopti i dainos 
gimnazijos skautus Šveica- lės nereikalingų išlaidų. i aukštybes.

pasiryzi- 
meno

rijoje 5 savaičių 
vvkloie.

SKautusto-

Adv. Z. Šalnienė 
Vyriausiajame Teisme

Advokatė Zuzana šalnie
nė gavo teisę ginti bylas 
Aukščiausiame teisme.

Be jos iš lietuvių advo
kačių ta teise dar turi ad-

Ryšium su tuo yra kalti-; -----------------
namas vienas Harvardo i Nauja Kultūros 
profesorius, kuris buvo pa-i Klubo vadovybė
samdytas to tilto statybai -------
prižiūrėti ir ėmė už savo,
-patarnavimą” po 
diena.

Kortu vakaras

. .. __ Dorchesterio Lietuvių Pi
' okatė Liucija -Jakima\ įčiū- liečiu Klubas savo patalpo 
tė - Sakalauskienė.

Birželio 1 d. susirinkime 
S200 už rašytojas Paulius Jurkus 

įskaitė ištraukas iš savopre-
___ 'mijuoto romano “Smilgai-

Įčių akvarelė”. Dainininkė 
Jadvyga Adomavičienė pa
dainavo. Jai akompanavo 
jos vyras inž. V. Adomavi-

kuriam neseniai suka- &

‘Darbas” dar neišėjo

se 1810 Dorchester Ave.,Slu>’_ 
rengia Įdomų kortų vaka- iKo o0. me^ amziaus’, ^ta
ra. kuris ivvks šeštadieni, ^us!nn^imeiJ.tą sukaktis 
birželio (June) 8 dn. p,a- atz>‘m?ta Svarais linkeji-

'mais

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

H'B.MS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15. MASS. 

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
31 Bl'NKER AVĖ.

BROCKTON 4, MASS.
Tel. Brockton 8.1159-R

” GERIAUSIAS NAMŲ DAŽYTOJAS ir VISOKIŲ

Reikia bartenderio
Geras darbas, nuo 8 iki 4 vai., 
šešios dienos savaitėje, gali bū
ti unijistas ar ne, vedęs, ne se
nesnis kaip 50 metu. lietuvis. 
Kreiptis Į

L Street Tavern, 195 L St. 
South Boston, Mass.

Matyt Strigūną nuo 10 iki 1 
ir nuo 5 iki 7 vai.

IŠN LOMIOJ AM AS KAMBARYS
Kambarys su baldais, (furnišiuotas*, 
atskiras įėjimas, gera transportaci
ja. visuomet šiltas vanduo ir kiti pa
rankamai. Čia pat jūra. Kreiptis iki 
9 vai. ryto, tarp 12 ir 1 po pietų ir 
po 6 vai. vakare.

608 E. 7th SL
So. Boston 27, Mass.

Tei. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

U*1"’* Gydytojas ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukeijaa

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, ano 7-S 
534 BROADUTAT 

SOUTH BOSTON. MABS.

ir specialiai tam rei- x-Daibo” numeris dėl ne- džia 7 vai. vak. Bus arba-i. , . ... x ,
numatytų kliūčių teišeis tik lėlė. skanūs užkandžiai irt^3^1 PonuI iškeptu tortu, g 

Nuo nraeitn rudens era-kita savaite. laimėjimų dovanos 
visus atsilankyti.

T T • • .Kviečia i

Prof. I. Končius sveiksta J---------------------------------------
-------- Komitetas

Prof. Ignas Končius po —--------------------------—
sėkmingai dr. Kazio Bobe- D. Lapinsko koncertas
lio padarytos operacijos jau ---------
tiek pasveiko, kad ši pir- Ši trečiadieni, birželio

li- d. 8:39 vai. vakare Jordan'madienĮ galėjo apleisti 
goninę ir grįžti namo. Hali salėje Įvyksta jauno
fc X X X X X X X 2 X X X"X X X’X X X X"X X X X S X X X - į ,7 - -^«X,’xTxL=xx.-X^&KX s

sr

Nuo praeito rudens gra- 
jžiai klubui vadovavo Kazys 
Mockus su kitais valdybos 
nariais. Kitiems metams iš
rinkta valdyba: Pirm. dr. 
inž. Jurgis Gimbutas, na
riai Adelė Čibienė, Vladas 

- Kulbokas, dr. Stasys Jasai
tis. Jurgis Strazdas.

Baisiųjų dienų minėjimas

k The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

GEDIMŲ TAISYTOJAS YRA
Jonas A. STARINSKAS 

220 Savin Hill Avc. Dorchester, Mass.
Tel. CO. 5-5854

LIETI VIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At
dara iki 6 vai. vak. Prašom užeiti: 
684 E. Fifth St., kampas M St., 
S<>- Bostone Parduodame visokį 

zos
-o. Bostone.

-7,.X

:::

ŠEŠTADIENĮ RIS

$10,000
PLYMOUTH ROCK

HANDICAP
Treigiai ir senesni 

Apie vieną mylią ir šešioliktąją 

(Ant vejos)

XX
XXXXXX
XXX
x!&■

Tei. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomi* 
Dr, Amelia E. Rod A

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Leną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.
• Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florists gėlių ir do- 
.anų krautuvę, 502 East 
3roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkąs.
vjututztt rnnmntnuį

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray
8OUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STRKBT 

ast Rozbury,
Tel. FA 3-5515

Suffolk KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS—

Laikrodiiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4648

1941 metų baisiųjų birže
lio mėnesio lietuviu trėmi-;*■
mo Į Sibirą minėjimą ren- 

“ gia Bendruomenės apylin
kė.

Minėjimas bus birželio 16 į 
vai. vak. Municipal i 

Kalbės prof. K. 
Pakštas, meninėj daly da- 

» Jvvaus dainininkė StasėS * v“ Daugėlienė, Regina N’orvai

Downs 1
iKas perka ar

namus, ūkius,
parduoda

biznius
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.) 
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

r.,

,a 
.« 
a 
«

ry*iyl'>iii rc-

ki- 
vai-

!’ai*i .'><iam*‘ lik,ai vaistus, išpilti*,mc 
ir turime visti- gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vin.minu persiuntimui i Lietuvą ir 
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomieiną. rimifoną. ir 
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit i lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard. B- S.. Reg. I’harm.. 

i82a \V. BROAIAVAY. tarp E ir F galviu, SO. BOSTON. 
Telefonas ,\N S-S020

išskyrų- šventadieniu**, ir sekmad-

'■ U

Building.

*Nu»» 9 rv,«» iki S vai. vak
- X - ~ k - :: : S S S 2 s s s s s s s r S X S R K K R r. i

Dėmesio! Dėmesio!
Mum- pranešta, kad dėvėti rūbai ir kitokie daiktai vėl gali

ma Įkainuoti pigiai pagal ju vertę taip. kaip buvo daroma anks- 
«' iau.

šaitė, A. Gustaitis (jauna
sis), niuz. Darius Lapins
kas.

Nusižudė P. Verbickas

DIDŽIAUSIA SIUNTINiŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Praeitą savaitę rastas ant 
i medžio šakos 
j Frank Verbickas 
amžiaus, gyvenęs 14 Gar- 
field St., Haverhill, Mass.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Petronėlę, sūnų Jo
seph., Seattle, VVash.), duk
terį Klimaitienę (Filadelfi
joje) ir seserį Lietuvoje. lK

Jis priklausė Gedimino 
. klubui ir SLA kuopai. Ne- x

-■^♦♦*****S****** ************ *************A**AVX*»^**J--
CHARLES J. KAY (KUČINSKAS) J

12 Mt. Vemon St. Dorchester 25, Mass. £
Tel. (O 5-5839 LIETUVIS PM MERIS Tel. CO 5-5839 fc 
Dabar laikas žemomis kainomis daryti gazo ir aliejaus šil- * 
dymo Įrengimus. Mes atliekame visokius “pluming’* (vamz- £ 
džių Įvedimo ir taisymo) darbus. Pirm negu ka darysite t

PAKLAUSKITE MfSŲ KAINŲ! į

Į^AA*****-*************Aa*AaAA***a*A**aa**aA*******.**^
rxxxxxx^ xxxxxx^xxxx^5,'xxxx*»sooo«6wexwfx>O0wwww«yx?r.

s s PLEKAVICIAUS KEPYKLA, SIS Cwabrid(e SL
u d-..,. Z Cambridfe yra adara Vakarais, išskyrus sekmad ie- 

nius Mes turime dideli pasirinkimą visokių pyragai
čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 
šeštadieniais mes kepame baiankas ir pyragus ir 
virš to šviežią Baltic Lietuviiką Ruginę Duoną.

Š

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Per-iunčiamc Jūsų .sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS , ... , _ .
kitas Kl SIJOS valdomas sritis a»s*u, kas galėjo būti sitos

.š ' ir naudotu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir tragedijos priežastimi, 
kitko. \ įsas išlaidas ir SSSR muilą apmoka siuntėjas---------------------------------------

tus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- padėka"' ' “Vai
goję Prašykite

x 
: X
i*
!xXkataloglu.

L • ia;. siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- Nuoširdžiai dėkojame mū- f- 
pr- r. j svori- negali būti didesnis kaip 18 svarų, sū brangiai mamytei Zuza-*x 

i :« . ■ <ia:ktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, nai Simanauskienei, mie-'j< 
i.' j* rpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo ]am giminaičiui Juozui Ged- '£ 

Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai, mint,,; į,. 4O šeimai ir no-’? 
luntėįai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- . , ' • • . į y

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- ^n^anui 11 nai An-jX
čiame su IN'TI RISTO įgaliojimais, diulioniams, suiengusiems

Sic« »»«•

Vi- Baltic Lietuviika Ruginė Duona yra parduodama 
daugumoje krautuvių, kur Jūs perkate. Kai pirksit

S: ■ ..r ami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie- tokią šaunią puolą mudvie- •» ruginę duoną dabar prašykit ir pirkit tikrą lietuvis
niai- :< iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų, jų 15 metų vedybinio gyve- jją ruginę duoną BALTIC RYE BREAD!

Skelbimas laikinas, išaikirpkite adresą. .nimo suki.kii»*s proga,

8
i
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X
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X
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NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus; apkalame Binge
liais; sutaisome pijazua ir 
dengia m bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
11 Garthmd Street 

Jamaica Plain, Mass. 
Tek: JA 4-4578

APSI DRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

'Draudžiame nuo polio, viso- 
j kių kitokių ligų ir nuo ne
paimtų (ugnis, audra ir kt.).
[ Visais insurance reikalais 
(kreiptis :

BRON1S KONTRIM 
of the Peace—ConstaMe

598 E.
So. Boston 27*

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

27
Telefonas AN 8-4148

Banjamin Moore Malevoe 
Popieros Sienoms

Stiklas *
Visokia Reikmenys 

Reikme 
Visokie

VAISTAS -AZIVA’
-arenote .-»i 

1—Vaistas
sutatimo

koj« sMUI- 
lr

BaikaluUty VSlSty 8^

kiekvieną numerį fi
gai, takia ar money 
kalno. Adresuokit:


