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Jungtinės Tautos Delsia 
Svarstyti Lebanono Karą

Jau Mėnuo Laiko “Pilietini*” Karas Drasko Lebanono 
Valstybę; Karas Sukurstytas ir Paruoštas Užsie

niuose; J.T. Saugumo Taryba Klausimą Svar
sto Jr Vis Delsia;- Šią Savaitę Klausimo 

Svarstymas Tęsiamas.

I
Lebanono vyriausyte v«i Anglijos Vadas 

praso, kad Jungtinių Tautų 
saugumo taryba svarstytų 
tame krašte kilusį “politinį” 
karą, kuris buvo sukurstytas 
diktatoriaus Nasserio. Gink
luoti būriai “maištininkų” iš

Tariasi Amerikoje

Šeštadienį Amerikon atvy
ko Anglijos premjeras Mac- 
Millan. Jis čia išbus ikitre- 

Sirijos vis didesniais skai- 'čiadienio ir paskui vyks į
čiais veržiasi į Lebanoną ir 
kaujasi su krašto kariuome
ne. Pereitą savaitę Lebano-

Kanadą, kur bus ilgiau. 
Anglų vadas sakosi atvy

kęs aplankyti savo motinos
?°AAna«iUO1^— 2*^-* F3!; gimtinę Indiana valstijoje, 
5,000 maistininkų žygi į jjg pag^yg porą prakalbų 
salies sostinę, o sios savai-
tės pradžioje kariuomenė 
lėktuvais ir tankais daužė 
kitą neva tai maištininkų 
grupę, kuri veržiasi iš Siri
jos pasienio į krašto gilumą.

* —.a m ... __  _

GEN. DE GAULLE GAUNA NERIBOTĄ VALDŽIĄ

Prancūzijos parlamentas davė generolui de Gaulle neribotą valdžią 6 mėnesius 
tvarkyti kraštą. Paveiksle matome parlamento posėdžių salę. Rodyklė rodo gen. 
de Gaulle, kalbantį prieš jam perduoda nt valdžią.

Bedarbių Skaičius Krašte 
£1 Pradėjo Eiti Mažyn
Pirmą Kartą Bedarbių Skaičių* Žymiai Sumažėjo; Be

darbių Dar Yra 4,900,000; Dirbančiųjų Skaičius 
Padidėjo 1,154,000 Per Vieną Mėnesį; Bet

Tai Dar Nėra Recesijos Galas.

Portugalijoj Laimėjo 
Diktatūros Klika

universitetuose ir turės kele
tą pasitarimų su prezidentu 
Eisenhoweriu ir kitais vy
riausybės nariais.

Anglų vadas sako, kad jis 
visada tyri aDie ka tartis su
prez“ Ei-nhoweriu, o 

i.?. dabar daug bendrų
1 J uuji?^u klausimų, kurių sprendimas

y” reikalauja Amerikos ir An
glijos bendradarbiavimo.

porą savaičių,
mą atidėjo, kol patys ara
bai, per Arabų Lygą, tą 
klausimą išsiaiškins. Bet a-
rabų aiškinimasis nieko ne. Antarktikos Derybos 
davė ir karas Lebanone tę- °
siasi. 'MM

J.T. saugumo taryba tun i 
ir kitą panašų klausimą —' 
tai Tuniso ir prancūzų skun
dus. Bet ir dėl to antro 
klausimo J.T. saugumo ta
ryba nenori nieko tarti, kol 
naujoji Prancūzijos vyriau
sybė pasisakys, koki bus jos 
politika santykiuose su Tu
nisu.

Yra spėliojimų, kad J.T. 
saugumo taryba todėl yra 
toki “nedrąsi”, kad kai ku
rios valstybės nenori “erzin
ti” diktatoriaus Nasserio.
Girdi, nutarti visvien nieko 
nebus galima, nes rusai rei
kalą “vetuos”, o esą vilties, 
kad su Nasseriu gal galima 
bus susikalbėti. Todėl Le
banono vyriausybė palieka 
grumtis prieš “maištinin
kus”, kaip ji sugeba.

PHILADELPHIA, PA.

Greit Prasidės

Amerika pasiūlė vienuo
likai valstybių susirinkti į 
konferenciją ir sutarti, kad 
Antarktikos kontinentas bū
tų prieinamas viso pasaulio 
mokslininkams, visokiems 
tyrinėtojams ir kad nė vie
na valstybė nekurtų tame 
kontinente karo bazių.

Visos 11 valstybių sutiko 
tokioje konferencijoje daly
vauti ir ji jau greitu laiku 
gali įvykti. Atrodo, kad su
sitarimas bus galimas, nors 
kai kurios valstybės pabrė
žia savo pretenzijas į An
tarktikos žemių dalį.

s
GEN. DE GAULLE

Kalifornijoj Buvo
Įdomus Balsavimas

Pereitą savaitę Kaliforni
joj buvo jiominaciniai bal
savimai. Svarbiausios var
žytinės buvo tarp republiko- 

sėn. Wm. Knowland ir 
demokrato E. G. Browndėl 
kandidatūros gubernatoriaus 
vietai. Abu buvo nominuoti, 
bet E. Brown surinko daug 
daugiau balsų negu popu
liarus Knowland.

Už Brown paduota 2,181,- 
000 balsų, o už Knowland— 
1,575,000 balsų. Už Brown 
balsavo 389,OCH) republiko
nų, o už Knowland balsavo 
tik 323,000 demokratų (Ka
lifornijoj kandidatai gali 
statyti savo kandidatūras a- 
biejose partijose).

Balsavimai rodo, kad šen. 
Knowlar.d pozicija nėra la
bai stipri. Prieš jį griežtai 
kovojo visos darbininkų u- 
nijos.

Tragiškasis birželis

Birželio 14, šeštadienį, 7 
vai. vak. šv. Kazimiero pa
rapijos salėj Balfas rengia 
Tragiškojo 1940 metų bir
želio paminėjimą. Kalbės 
prof. dr. J. Puzinas, Brook- 
lyno vaidintojų trupė, Vita- 
lio Žukausko vadovaujama, 
vaidins P. Naumiestiečio ♦ 3 
veiksmų dramą “Aną birže
lį”, kuri vaizduoja bolševi
kų terorą 1940 metais.

Visi kviečiami dalyvauti.
DEVYNf AMERIKIEČIAI

KOMUNISTŲ RANKOSE

Birželio 8 d. 9 amerikie
čiai kariai, 8 karininkai ir 
1 seržantas, skrido helikop
teriu, turėjo leistis Zwickau 
mieste rytinėje Vokietijoje. 
Komunistai juos sulaikė. 
Dabar dedamos pastangos 
juos išgauti. _ _

Tsip atrodo generolas de 
Gaulle, koris gavo neribo
tus įgaliojimas tvarkyti 
Prancūzijos valstybės rei
kalas.

Lebanone Civilis 
Karas Vis Tęsiasi

Lebanone Egipto ir Siri
jos sukurstytas pilietinis ka
ras tęsiasi jau ketvirtą sa
vaitę. Pereitos savaitės ga
le sukilėliai iš įvairių kraš
to vietų rengė ginkluotą 
“žygi 1 Beirutą” — sostinę 
nuversti vyriausybę. Kariuo
menė žygiuotojus apkūlė, 
bet tiek pačioj sostinėj tiek 
įvairiose krašto vietose su
kilėliai laikosi įsistiprinę ir 
kariuomenė nepajėgia jų iš
blaškyti.

J. T. Saugumo taryba vis 
dar neišsijudina rimtai Le
banono skundą svarstyti. E- 
giptas grasina, kad jis siųs 
ginkluotus savanorius į Le
banoną, jei kas nors bandys 
kištis į Lebanono “vidaus 
reikalus”.

RIAUŠĖS KIPRE

Kipro saloje jau kelinta 
diena vyksta kruvinos riau
šės tarp vietinių turkų ir 
graikų. Anglų karįuomenė 
besipešančius skiria. Yraei- 

!lė užmuštų.

Amerika Išvarė Alžyras Jau Greit
Sovietų Diplomatą\ Rinks Savivaldybes

- —» ■ —
i

Amerika išvarė sovietų Prancūzijos vyriausybė 
pasiuntinybės tretįjį sekre-ruošiasi jau greitu laiku 
torių Kuročniką, kuris kalti-; skelbti Alžyre savivaldybių 
namas rankiojęs kariškas rinkimus. Gal jau mėnesio 
informacijas netvištinu bū-'bėgyje tokie rinkimai bas 
du. Nikolai Kuročkin p>a- paskelbti. Rinkimuose visi, 
samdė vieną amerikietį žur- europiečiai ir vietiniai gy- 
nalistą, Charles T. Beaumet, ventojai, turės lygias balsa- 
kad jam pristatinėtų įvai- vimo teises.
rius kariškus vadovėlius ir Vėliau, pagal gen. de 
raštus, kurie nėra skaitomi Gaulle pažadą, visi Alžyro 
siapti, bet kurie nėra viešai provincijos gyventojai daly- 
pardavinėjami. Tuo būdu vaus balsavime dėl Prancū- 
Kuročkin “pirko” nemažai zijos naujos konstitucijos, o 
kariškų informacijų, kurios paskui Alžyro visi gyvento- 
neturėtų būti galimo prie- jai rinks vietinį parlamentą, 
šo rankose. Su to parlamento atstovais

Žurnalistas Beaumet, kurs £en- de Gaulle, matomai, ir 
Kuročikinui padėjo žvejoti man° tartis dėl Alžyro toli- 
informacijas, neseniai užsi- roesnių ryšių su Prancūzija.^ 
registravo kaip svetimos Alžyro maištininkai iš 
valstybės agentas ir gal būt: anksto. atmeta visokias, de- 
nebus traukiamas teismo at- rybas ir reikalauja pirma 
sakomybėn. pripažinti Alžyrui nepri

Sovietų ambasadorius klausomy^, o jau paskui
derėtis. Savo “pažiūrasMenšikov dabar šypsosi ir 

rodo draugišką veidą, o jo 
bendradarbiai kaip vogė 
taip ir vagia Amerikos pa
slaptis.

Portugalijos prezidento 
rinkimus sekmadienį birže
lio 8 d. laimėjo diktatūros 
partijos kandidatas admiro
las Americo Tomas, kas ir 
buvo laukiama. Bet šiais 
metais opozicijos kandida
tas generolas Delgado su
rinko’apie 20% balsų, kas, 
atsižiūrint į diktatūros sąly
gas, yra labai didelis laimė
jimas.

Portugalijos diktatūra yra 
jėzuitiškai veidmainiška. 
Kas septyni metai valdan
čioji Salazaro partija lei
džia išstatyti opozicijai sa
vo kandidatą į prezidento 
vietą, bet neleidžia opozici
jai varyti propagandos ir 
net kliudo dalyti balotus o-

Dabar paskelbti skaičiai 
apie nedarbą krašte rodo, 
kad gegužės mėnesį bedar
bių skaičius šiek tiek suma
žėjo, bedarbių vis dar yra 
4,904,000, bet tas skaičius 
yra mažesnis 216,000 negu 
buvo prieš mėnesį laiko. 
Džiuginantis reiškinys yra, 
kad dirbančiųjų skaičius per 
paskutinį mėnesį padidėjo 
1,154,000 ir dabar dirban
čiųjų skaičius visame krašte 
siekia 64,061,000.

Ūkio žinovai įspėja, kad 
nedarbo šioks toks sumažė
jimas dar nereiškia “recesi
jos” galo. Kai kuriose pra
monės šakose bedarbių skai
čius ir pereitą mėnesį dar 
padidėjo, bet statyboje, že
mės ūkyje ir kitose srityse 
darbai pagerėjo.

Daugelis apdraustųjų dar
bininkų pereitą mėnesį išė
mė bedarbių apdraudą irpozicijos veikėjams. Ir vis

vien šiais metais, nežiūrint į ljieka be jokios pašalpos, 
visus trukdymus, opozicija Tokių darbininkų yra daug, 
pasirodė labai stipri. nes kas mėnuo jų skaičius

Portugalų diktatorių vai- eina didyn.
džia giriasi, kad ji per rin- Vyriausybė dabar prana- 
kimus areštavusi tik 100 sauja, kad rudenį ūkiška pa- 
žmonių ir tai girdi ne už dėtis pagerės. Esą, jau da- 
politiką, bet už netvarkos bas daug ženklų rodo gerė- 
kėlimą. f jimą, o ant rudens padėtis

žymiai pagerėsianti.

maištininkai reiškia sustip
rinta teroristine veikla.

Bedarbių Pašalpų 
Bilius Priimtas

Leivis L- Strauss |
Traukiasi Iš Vietos

pratęsimą bedarbiams pa- 
Atominės energijos komi- šalpų mokėjimą. Bet pats 

sijos pirmininkas admirolas mokėjimas paliktas valstijų 
ir bankininkas Lewis L. nuožiūrai. Kai kurios vals- 
Strauss traukiasi iš savo vie- tijos jau nutarė papildomų 
tos. Jis buvo komisijos pir- pašaipu bedarbiams nemo- 
mininku 5 metus ir prieš Rėti (Wisconsin, Nebraska,
tai buvo komisijos narys.

L. Strauss pirmininkau
jant Amerika ištobulino 
vandenilio ginklus ir gami
na daug mažų atominių

Iowa, Mississippi), kitos dar 
abejoja. New Yorko irPenn- 
sylvanijos jau nutarė imti iš 
federalinės valdžios pasko
lą ir pratęsti bedarbiams pa-

bombų. Bet Strauss kritikai šalpų mokėjimą, 
sako, kad jis permažai dė-! šią savaitę daugelis vals- 
mesio kreipė į atominės e- ‘ rijų dar spręs ar mokėti be- 
nergijos taikymą taikios ga- ; darbiams papildomai pašal- 
mybos tikslams ir leido ki
tiems kraštams tuo žvilgsniu
pralenkti Ameriką. Apie susišaudymus tarp

Į L. Strauss vietą prezi- maištininkų ir prancūzų ka- 
dentas paskyrė pramoninin-riuomenės praneša prancū- 
ką John A. McCane iš Los'zų šaltiniai Alžyre. Esąkau-
Angeles. Naujas pirminin- įtynėse nušauta virš 100 mal
kas perims pareigas liepos šitininkų vienoj vietoj ir ke
li dieną. __ . LMiliosdešimt kitoje

pas ar ne.

MAIŠTININKAI

Viršuje Lebanono katalikę 
maronilą pilriarchas Paul 
Boustroa Meauchi. kuris 
viešai pasisakė prieš Leba
nono prezidentą (am i Ik 
Chantoun pareikšdamas, 
kad jis netrukus tarės “iš
vykti” ir valdžią atiduoti 
kariuomenės vadui gen. Fa- 
ad Shehab (apačioje). Kaip 
žinoma, pret. t'hamoun y- 
ru Vakarą šalininkas ir 
priešinasi komunistą ir 
Nasserio Egipto diktato
riaus šalininką pastangoms 
nuversti Lebanono vaMžię 
ir pastatyti, kokios jie nori.

yofciecuj Prezidentas 
Lankosi Amerikoj

Vokietijos prezidentas dr. 
T. Heuss pereitą savaitę at
vyko Amerikon ir Kanadon. 
Jis kalbėjo jungtiniame kon
greso posėdy ir sakė, kad 
niekada daugiau vokiečių 
kariai nekariaus prieš Ame
riką. Vokiečių prezidento 
atsilankymas yra ženklas, 
kad Vokietija dabar jau 
skaitoma rimtu ir patikimu 
sąjungininku.

Šią savaitę prezidentas 
Heuss lanko įvairius Ameri
kos miestus ir paskui grįš 
namo.

BELGIJOS RINKIMAI
NIEKO NEIŠSPRENDĖ

Belgijos parlamento rinki
mai birželio 2 d. paliko kra
štą be aiškios parlamentari
nės daugumos. Naujame par
lamente krikščionys demo
kratai yra žymiai stipresni, 
bet daugumos neturi, jie 
pravedė 104 atstovus (turė
jo 96), socialistai—83 (85), 
liberalai — 20 (24), libera
lų - socialistų —2 (2), ko
munistų — 2 (4), flamanų 
nacionalistų — 1 (1).

Senate krikščionys demo
kratai gal sudarys daugumą, 
kada bus paskirti skiriamie
ji senatoriai. Iki rinkimų 
valdė socialistų ir liberalų 
koalicija, kuri dabar nete
ko daugumos.
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Chruščiovas nori paskolos
Sovietų Rusijos diktatorius Nikita Chroščiov atsiun 

tė ilgą laišką prezidentui Eisenhovveriui ir siūlo jam “plė
sti prekybą” tarp Sonetų Sąjungos ir Amerikos. Rusų 
valdovas norėtų pirkti iš Amerikos daug visokių mašinų 
ir siūlo parduoti Amerikai Sovietijos žaliavas. Prekybos 
mainai siektų daug bilionų dolerių. Chruščiovas net iš
vardija, kokių mašinų rusai norėtų gauti Amerikoje— 
masinu sintetiniams audeklams ir plastikui gaminti, maši
nų šaldytuvams ir vėsinimo aparatams gaminti, popie
riaus gamybos ir medžio apdirbimo mašinų, chemijos iš
dirbinių, vaistų ir 1.1. Sąrašas yra ilgas ir gali siekti daug 
bilionų dolerių.

Mainais Chruščiovas siūlo įvairių metalų rūdas, kai
lius ir kitokias žaliavas. Bet Chruščiovas pastebi, kad 
rusai negalėtų statyti Amerikai užtenkamai žaliavų, ar 
Amerika negalėtų jų tiek sunaudoti, todėl rusai už Ame
rikoje perkamas mašinas negalėtų atsilyginti ir todėl ru
sai norėtų gauti iš Amerikos ilgalaikių paskolų. Sovietų 
diktatūra maloningai sutiktų imti iš Amerikos kelis bilio
nus dolerių ilgalaikės paskolos . ..

Kai Chruščiovo laiškas jau buvo Amerikos prezi
dento rankose, tas pats Chruščiovas lankėsi Bulgarijoj ir i 
ten bulgarų kompartijos suvažiavime chamiškai užsipuo-' 
lė Jugoslavijos diktatorių Tito už tai, kad Tito drįsta im
ti paskolas ir ūkišką pagalbą iš Amerikos! Girdi, tai yra 
“Trojos arklys”, kurį Jugoslavijos komunistų diktatūra 
Įtempia i komunistini pasaulį.. . Na, o jeigu Chruščiovas 
prašo paskolos iš Amerikos ir tokią paskolą imtų. tai 
nebūtų “Trojos arklys”, bet tik prekybos mainai?

Kai komunistinė Lenkija prašo ir ima paskolas iš 
Amerikos, Chruščiovas į tai žiūri skersomis, bet kada 
pati Sovietų Sąjunga ėmė iš Amerikos 11,000,000,000 do
lerių “nuomos-paskolos” pagalbą karo metu, tai buvo 
visiškai tvarkoje.

VOKIETIJOS PREZ. HEl’SS KANADOJE

Vokietijos prez. Theodor Heuss lankėsi Kanadoje, čia 
jį (dešinėj) matome kartu su Kanados gen. gubernato
rių Vincent Massey (vidury), kuris sveikinasi su kaž
kokiu pareigūnu. Prez. Heuss iš Kanados atvyko į 
Washingtoną, čia buvo priimtas prez. Eisenhowerio, 
kalbėjo jungtiniame abiejų rūmų ppsėdy, o šią savaitę 
lanko įvairias Amerikos vietas.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

as savaite
pirmą derlių. Sukonserva- 
vęs pasiuntė į rinką arti 
dviejų tūkstančių dėžių ir 
už tai gavo apie 20 tūkstan- 

i čių dolerių. Tuo laiku rin
ka tam vaisiui buvo siaura,
o tas skanumynas dar nie- Be Gaulle pradžia j tą eretiką ir nesigaili jam
kam nebuvo žinomas. Naujasis generolo de pravardžioti visokių žodžų.

Tada suorganizavo korpo- Gaulle režimas Prancūzijoj i Bet Jugoslavijos Tite 
raciją, Havvaiian Pineapple nradėjo savo šeimininkavi-' neĮ? ^J312 1neka!^s avi_ 
Co.. Šerus pirko laivų ir ge- ma nuo cenzūros panaikini- n.el.ls’ JIS zino.’ k? Nlk,ta ?°’ 
ležinkelių kompanijos, pir- mo krašte. Keista?. Gal ir:n ir -vra Pasiryžę neleisti 
ko iir tie skeptikai kaimy- keista, bet taip. suvaryti į Chruščiovo
nai, kurie vakar tik juokus r de Gaulle vedamą vy-jO2“° Pirmiausiai, Ju-
krėtė ir bankai jau davė kre- riausybę įėjo 'vidurio žmo-'^os!aX^?s diktatorius įsakė 
dito, kiek reikėjo. Pirmu- nės”—nuo socialistų iki de- ^kišti ! kalėjimą apie 40 
čiausiai skyrė 50 tūkstančių šiniųjų “nepriklausomųjų”, zlnon”J /tisų agentų, kune 
skelbimams laikraščiuose, bet joje nėra fašistinių gaį_; dar Stalino laikais buvo ga- 
vėliau pastatė ir kiek gali- vaių §aiia partijų atstovų tavi tarnauti Maskvai prieš 
ma moderniškiau Įtaisė pa- naujojoj vyriausybėj yra ke-, ^avo šalies diktatorių. Jei 
kavimo įmonę, kurioje per ietas nepartinių ekspertų, ' pasirodytų, kad Chruščiovo 
dieną galima sukonservuoti kurie jau buvo pasireiškę agentų yra daugiau, Tito 
5 milionus skardinių. ’-esnublikos tarnyboje. nepasivarzys ir juos padėti

i saugią vietą.
Jugoslavijos spauda tei-

medinė žagrė su plieno no- mas vargu mesis į fašistinį .įngai aiškina, kad Chruš- 
ragais jau pureno žemę. kraštutinumą. Reikalingos i Y1OY° uzsiP^ddmejimai taiko 
Taip buvo prieš 45 metus, krašte reformos gal būt bus '1 Jugoslavijos nepnklauso- 
Gi šiandien to mulo jau nė- pravestos demokratinėj dva- p^^bę* pagrinde yra rusų 
ra nė dvasios, o ta žagrė šioj ir Prancūzija neieškos oe®®tis imperializmas, 
irgi atsidūrė muzėjuje. Mil- savo naujai tvarkai pavyz- Dabar, kai Chrusciovas iš

espublikos tarnyboje.
Peiliuką, kirvuką ir kaplį Sprendžiant iš vyriausy- 

padėjo į muzėjų, o mulas ir bės sąstato de Gaulle reži-

žiniški traktoriai ir kombai- džių nei istoriniame bona- 
nai dabar purena žemę, nui- partizme, nei “moderniška- 
ma derlių, supakuoja i skar- me” fašizme.

ir

Amerikos prašo didelės pas
kolos, jugoslaviai turi pro
gos pasityčioti iš rusų “prin-

su dines, į dėžes, į laivus ir Jei taip būtų, tai reikėtų lc*Plį,\kur*? yra
plaukia į vsus pasaulio kam- tik palinkėti naujai Prancū- ne . esra kas „ru^(;loYP1Mirė ananasų karalius Bet jaunuoliui Dole

i Harvardo diplomu gyventi 
Maždaug prieš 60'metų primityvio žmogaus gyveni-

atvyko is Bostono į į Hawa-imu nepatiko. Jig gerai g. 
jus jaunuolis James D. Dole, prūsintas ir tinkamai paruo- dolerių apyvartos.
kuns neturėjo gausių ištek- civilizuotam gyvenimui. Prieš 50 metų James Dole De Gaulle Alžyre

sėdėdamas pradinės buvo žinomas kaimynams, pirmas ekzaminas

pus. ši kompanija per me- zijos vyriausybei pasiseki- galima, tas Gomulkai ir Ti
tus daro virš 10C milionų mo jos nelengvame darbe. į tui draudžiama • • •

1 žinoma, Jugoslavijos dik
tatorius, negavęs paskolų iš 
Chruščiovo, neužmirš vėl 

nau- paklabenti Dėdės Šamo du-Sovietų Rusija tuoj po karo gavo daug šimtų milio- buniverakebTdiSS°^yk!°S -rU°le’ Jarnaica kaipo tuščių svaJ°anI nįe" jai Prancūzijos vyriausybei i ris, kad iš čia gautų pasko
mi dolerių pagalbos iš Amerikos per UNRRA ir komu- lomu Bet -uk diDlomo ne- buvo Alžyre, kur prasidėjo lų savo pramonei kelti.
nistų sąžinė dėl to niekados neišmetinėjo Chruščiovams, 
bet kai Jugoslavija ar Lenkija gauna Amerikos pagalbą,
tai Chruščiovo akyse tatai yra didelis prasižengimas šauti iš žemės. Tai jis ir 
prieš komunistinį solidarumą... pradėjo purenti žemelę.

Chruščiovo veidmainiškumas ir Chruščiovo gobšumas Tais laikais Hawa juose 
nėra jokia naujiena. Jei Maskva galėtų gauti iš Ameri- žemės buvo galima gauti ri-

'"r.' Bet ėU!5 dipI°?° ,ne J°* Roxbwy Utfa School, bandantis, bet nieko gero
valgysi, reik duonos kasdie- ijg -;ay svaioio kaiD nada- nepadarantis ir visi tik ant • j- • i, A-ninė< o duonute tegalima a -i KaiP Paaa- nepauaranub n viu uk ant pnvede pne krašto rez—

Tai ttTS'g“ Amenk». geresnę, o juoko ji laike, O po 2o me- pakeitim0. Vyriausybei
Dabartiniu laiku Jugosla- 

privedė prie krašto režimo rija gauna iš Amerikos kas- 
TT , , a,. - * pakeitimo. Vyriausybei iš met po 100 milionų dolerių
Harvarde galutinai nusista- tų jis jau buvo pripažintas pat pirmų dienų teko ban-: ūkiškos pagalbos, bet susi
te siekti sau ir žmonijai genijum^ gi l.loo m-; P,ezĮ* dvti atstatyti centro valdžios pykęs su Chruščiovu Tito 

io. Rentas rvuuseveitas ji pasi- autoritetą Alžyre ir Korsi- ' manosi esąs daugiau vertasauKstesmo gyvenimo.
Jaunas ateivis veltui lai- kvietė,} Washingtoną padėt kos saloje.

I>adeda Sovietu biurokratiškam “komunizmui”. Chruščio- “XXHU Ka^’.iranK.°mpureno 
vas dargi išsiguddntų toki, paskoi,^tyli, kaip Ma- Kf” Sus^ iš^S’^Z
skvos pagalbą Amerikai jos sunkioje valandoje , ka- pereinami brūzgynai ir ne- vydėtinai ir gyveno, kol at- 
da keli milionai bedarbių neturi čia darbo. . . apsakomai tankus raistas. O rado griovyje keistą augalą,

Sovietų Rusija dabar peršasi su savo ūkiška pagal- be peilio, kirvio ir kablio panašų į pušies kunkorėžį 
ba Įvairiems kraštams. Ji ir duoda paskolas arabų kraš- stambesnio įrankio nė už tik “futbolės” dydžio, to
tams, Indonezijai, Indijai, Burmai, Afganistanui, Afrikos jokius pinigus čia negalima dėl ir pavadino “pineapple 
šalims ir kitoms tautoms, kur tik rusai tikisi su savo pa- buvo gauti. Tai kaip žmo- - i;^,, L-™ v- „n 
skolomis pakenkti Amerika inter«an». O, apsigręžę, tie ** C"*™ kuoml )Ie m>-
patvs rusai rodo apetitą imti kelių bilionų dolerių pas- ’ . .
kol, iš Amerikos! Akiplėšiškumas? Be jokios abejonės, ^“^^gZ 
ir tai juo didesnis, kad rusai visiškai užmiršo atsiteisti nfee daugiausiJ te.
Amerikai nors simbolišką centą uz gautus kai o metu 11 nanaj didžiausiomis pynė- 
bilionų dolerių kariškos pagalbos. Gavo, suvalgė, apsi- mis kabojo, tik imk ir val- 
laižė. užmiršo pasakyti ačiū ir dargi net išsikoliojo! 0 igyk, o ant ugnies pakepinus 
dabar vėl norėtų gauti paskolą ir, žinoma, taip pat už
mirštų atsiteisti, kaip tą padarė su “nuomos-poskolos’ 
pagalba.

o lietuvių kažin kas—ana
nasu, kuris sėklų neturi, iš 
šaknių neauga, o vien tik 
nuskynus nuo vaisiaus ka
rūną ir Įsodinus auga ir vėl 
duoda vaisių.

Per daugeli metų sunkiai 
dirbdamas ir kukliai gyven
damas Dole jau turėjo di- 

jau būna skanumynas; ant i doką žemės sklypą išdirbęs 
duonmedžio auga dideli o-į ir naujo augalo diegais ap- 
buoliai, kai nunoksta su-!sodinęs. Naujas augalas bui-

Įdomu, kiek čia atsiras minkštasmegenių, kurie Ni- minkius Į tešlą ir iškepus 
bandukėmis būna skani

niai augo ir žadėjo duoti 
gerą derlių. Bet kaimynaikitas laiška <svaistv«s “rimtai”’.Tu bus. klausimas tik kiekuvmų. jjvukitos laišką svaistvs rimtai . Jų dus, Klausimas uk KieK. !duona; paukščių. laukinių vis kreivai žiūrėjo ir tik Juo

Amerikos vyriausybės apsileidimas ir nesiryžimas 
parūpinti darbų keliems milionams bedarbių ar tik nebus 
buvusi ta pagunda, kuri pastūmėjo Chruščiovą “ieškoti 
dumiu” Amerikoje ir rašyti savo laišką. Bet ir tokiame 
atsitikime Chruščiovas bus persūdęs.

kiaulių, avių, ožkų ir viso
kiausių žvėriukų pilnos gi
rios; žuvies pilnos marios, 
tai ko daugiau reikia? Aiš

kus krėtė, kaip jaunas žmo
gus kamuojasi dėl savo tuš
čių svajonių. Betgi jis ne
kreipė Į tai dėmesio ir nuo

A p
v
Z valga

ku, gyventi galima. Iš tikrų-'savo ryžto neatsisakė, 
jų, čia dauguma taip ir gy-| 1903 m. jau turėjo paso- 
veno. 'dinęs 75,000 diegų ir gavo

SOVIETŲ MUZIKAI
DABAR IŠBALTINTI

uždusintas su pagalve) ra
miai ilsisi prie Kremliaus

--------- vartų. Iš pasmerktųjų kom-
Prieš 10 metų, garsiais pozitorių kai kurie mirė 

Stalino laikais, Sovietų ko- (Prokofjevas), o kiti dar 
munistų partija buvo pa- kuria ir Jaukia iš Kremliaus 
smerkusi žymius Sovietų, ponų riebesnių kąsnių nuo 
Rusijos kompozitorius ir diktatorių stalo. Apie “for- 
muzikus, kad jie nukiypę malistinį išsigimimą” visi 
nuę teisingo komunistinio buvo jau lyg ir užmiršę, 
keib ir savo kūrinuose ro- Bet štai iš Maskvos ateina 
dą "‘formalistinį išsigimimą” žinia, kad prieš 10 metųpa- 
ir ką tai dar. Pasmerktieji skelbtas pasmerkimas žy- 
kompožitoriai, kaip tai pri- miųjų kompozitorių dabar 
dera geriems Sovietijos pi- atšauktas! Sovietų komunis- 
liečiams ir riebiai apmoka- tų partijos centro komitetas 
miems diktatūros tarnauto- nutarė, kad prieš 10 metų 
jams. nuolankiai prisipaži- nei Prokofjevas, nei Šosta- 
no js-ie savo klaidų ir mu- kovičius, nei Chačaturian, 
šėsi Į krūtines, kad ateityje nei kiti kompozitoriai nebu- 

Įvo nukrypę nuo teisingosios

rios užsienių politiką jis dar 
tik vakar be/Tdrai su Chru
ščiovu visaip niekino.

lankė svarbiausius tos mai 
mimstratonum. štaujančios provincijos cen-

James Dole domėjosi ir tros. Visur gen. de Gaulle 
kitais dalykais. Kuomet jau- buvo pasitiktas su dideliu 
nuolis Lindberghas perskri- minių entuziazmu. Tiek rie- 
do Atlantiką, tai Dole pa- tos prancūzai, tiek ir mago-
skyrė $25,000 tam, kas pir- metonys jį pasitiko, kaip į Pereitą savaitę Švedijoje 
mutinis iš Kalifornijos lėk-“naujų laikų” pranašą. Bet buvo renkamas parlamen- 
tuvu pasieks Havvajus, o kokie bus tie naujieji lai-1 tas. Prieš balsuotojus buvo

Švedijoj

antram lakūnui $10,000.19- kai?
27 m. rugpiūčio 17 d. tą do- Kaip de Gaulle vyriausy- 
vaną gavo lakūnai Art Geo- bė spręs ar bandys spręsti 
bei ir BilI Davis. Deja, to- “Alžyro klausimą”, tą ma
se varžybose žuvo 5 laku- tysime tik ateityje, o šiuo 
nai (viena moteris). Šian- tarpu Paryžiaus autoritetas 
dien pasiekti orlaiviu Ha- Alžyre yra atstatytas, pran- 
yvajus reiškia veik tiek, kaip cūzų kariuomenė ten turės 
iš City Point gatvekariu klausyti Paryžiaus vyriau- 
North Station, o sekmadienį bės, o ne maištininkų suda- 
čia greičiau gausi lėktuvą į rytų “saugumo komitetų.” 
Kaliforniją negu nuo North Tie "komitetai” bus tik pri- 
Station gatvekari Į So. Bos- vačos organizacijos, ku
teną. rioms de Gaulle patarė va-

James Dole gimė 1877 m., propagandą už prancū- 
Jamaica Plain, Bostone; mi- arabų “dvasinę inte- 
rė šiomis dienomis Honolu- graciją” Alžyro provinci- 
lu, Havajuose. Prie velio- J°je:; • Maisto sudaryta si- 
nies kapo lenkė galvas visi tuacija likviduojama ir ša- 
Hawajų žmonės, nes jis sa- lies politikos vedimas perei- 
vo jaunystėje su nepalau- na 1 vyriausybės rankas, kas 
žiama energija ir neapsako- v^ai natūralu, 
mu ryžtu padarė teritoriją Šiaip jau de Gaulle pasi- 
geresne vieta žmonėms gy- sakymuose dėl Alžyro gali- 
venti. ma rasti viską, išskyrus tik

Gal kas nors pratars, kad a’skM atsakymą, kaip tę 
jis mirė milionierium, tai už ?PUS Malimas galų gale
ką darbininkai jam turi bus ^en’.,^e
lenkti galvas? Užtai, kad jo Gaulle, atrodo, labai tiktų 
įmonėje buvo mokama dar- P^ziskoms enciklikoms 
bininkams algos didesnės 1 as^’ J° kalba yra pil
nėtu bent kur kitur, švara P? ęwni.mV P" ’̂. skai?- 
ir darbo sąlygos buvo pa- ^razJlI ^el<^ Y81 visalP 
vyzdžiu viriems, ligoje pa- interpretuojama, šiuo tarpu 
šalpos ir senatvės pensijos ge?; Gaulle ga ar ir ne
darbininkams buvo įvestos f Y 1 gautinai pasakyti, ko- 
pimiau, negu bet kur kitur.

Hawajų spauda didžiau- bendrais 
Šiomis raidėmis paskelbė^

reikalingai. Kalti dėl nekal- jie tą darė prieš 10 metų. 
tų kompozitorių pasmerki-'Vadinasi, lojote pagal Stali
nio, pagal dabartinius kom- no ir ko. Įsakymą, dabar pa- 
vadus, yra pirmon galvon lokite pagal Chruščiovo ir 
Stalinas, Beria, Molotov, jo šaikos įsakymus...
Malenkov ir kiti nenaudė- Dar įdomiau. Tame pa- 
liai, kurie dabar visi išmesti čiame nutarime partijos 
iš valdančios viršūnės ir pa- centro komitetas sako, kad 
siųsti Chruščiovui šėko piau- jis pasilaiko sau teisę ir net 
tiartai Į patį pragarą (Be-, turi pareigą prižiūrėti, kad 
ria) ar į kokius tai Sovieti- kompozitoriai ir muzikai ir 
jos užkampius. toliau kurtų pagal partijos

Šičia tą brūdną bolševi- pageidavimus, kad jie nesi
kiško aziatiškumo istoriją mėtytų į “modernistines ten- 
ir galima būtų baigti. Bet dencijas” ir į “nesveikus 
pats panaikinimas 1948 me- svetimus reiškinius”. Ką tas 
tų pasmerkimo yra savotiš- viskas reiškia, tą dabar kiti 
kai įdomus. Sovietų komu- bolševikų biurokratai aiš- 
nistų partijos centro komi- kins ir kals į gaivas kompo- kad mirė “King of Pineap-
tetas įsako partijos laikraš- zitoriams. *------- w
čiams, kurie prieš 10 metų Pasmerkimai ir pasmerki- 
pylė pamazgas ant kompo- mų naikinimai rodo visam 
zitorių ? už jų nukrypimus pasauliui, kaip toli Sovieti- 
nuo “teisingo” kelio, dabar ja dar yra nuo kultūriniojie nebenusidės...

Praėjo 10 metų. Stalinas linijos ir jų vardo peizoji- atšaukti visus savo rašinius pasaulio, kur kūrėjas yra 
su užčiaupta burna (sako, mas buvo dal omas visai be-'ir rašyti visai kitaip, negu i laisvas žmogus.

ple”. Žmonės visokių luo-. 
mų dideliais būriais rinkosi Maskva yra nusistačiusi 
prie velionies karato, kad užsiožiavusį eretiką Tito pa- 
dar kartą dirstelėti ir ištar- į klupdyti. Pats Chruščiovas, 
ti paskutinį sudiev. Tai bu- kuris 1955 metais pradėjo
vo nepaprastų gabumų žmo- 

Įgus. ____
susitaikymo politiką su Ti
to, dabar aršiausiai puola

beveik vienintelis klausimas 
—senatvės pensijos. Social
demokratų vyriausybė buvo 
įnešusi į senąjį parlamentą 
pasiūlymą padaryti senat
vės pensijas priverstinas ir 
padaryti jas “žmoniškas”, 
kad pasitraukę iš darbo 
žmonės gautų apie du treč
dalių savo uždarbio kaip se
natvės pensijas.

Prieš tokį įstatymą pasisa
kė vyriausybę rėmusios 
smulkios grupės ir opozici
ja, todėl įstatymas atpuolė. 
Vyriausybė ’ tada paleido 
parlamentą ir paskelbė nau
jus rinkimus, kurie dabar tą 
klausimą ir išsprendė.

Naujame parlamente so
cialdemokratai turi 112 at
stovų (turėjo 106), konser
vatoriai — 44 (42), libera
lai — 38 (58), valstiečių 
partija — 32 (19) ir komu
nistai — 5 (6).

Daugumos socialdemokra
tai ir šiame parlametne ne
turi, bet komunistai žada 
pensijų įstatymą remti, to
dėl tas klausimas išsispręs, 
kaip socialdemokratai siūlė.

Jau eilė metų Švedijos po- 
litin ės grupės yra pusiau
svyroje — socialdemokratai 
turi beveik pusę parlamen
to, bet daugumos vis nepa
siekia. šiame parlamente 
socialdemokratai ir komu
nistai yra daugumoje, bet 
pastovus bendradarbiavi
mas tarp Maskvos žmonių ir 
socialdemokratų yra neįma
nomas, todėl pusiausvyros 
reikalas taip ir lieka neiš
spręstas.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, KAflO , 

TAS DUONOS NEPBAflOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
‘Keleivio4 supirštieji

ATKAKLUS ŽEMAITIS IR SMARKI DZŪKE

vis, bet lietuviškai nemokė
jo šnekėti. Tai tas burdin- 
gieris ir sako:

—Aš Tau parinksiu vyrą 
iš tų laiškų. Skaitė, skaitė 
ir sako: “Va čia tai atrodo 
geras. Bostonas netoli, gali 
pakviesti, kad atvažiuotų 
pasirodyti. Gražiai lietuviš
kai rašo ir pavardė graži: 
Povilas Mankus”. Taip mus 
“Keleivis”

ALEKSANDRAS VIRŠILA 
(Pabaiga)

Povilas jam atkirto, kad “Padėjau j savo sąskaitą 
stengsis karišką tarnybą i banke ir žinai, kad dar pa-
gerai atlikti, o jeigu josinaudojome tavo pinigais, “Keleivis” ir supiršo. Susi- 
tamyba jiems nepatiksianti, kai pirkom “Keleiviui” nau- vedėme abu dirbome ir 
tai vistiek nieko blogesnio į ją mašiną. Dabar Tu turbūt !tvarkėmės kaip galėdami, 
už mirtj jam negali pada-, daugiau pinigų turi, tai už- Dabar susenome, gauname 
ryti. O kaip kareivis jis mir-; sivesk savo sąskaitą. Jur-
ti nebijojo. Pulkininkas į-
sakė ji prižiūrėti. Iš tos užvedė Povilui sąskaitą ir čiamės. Mano du sūnūs iš 
priežiūros išėjo taip, kad perdėjo tą tūkstantį į Povi-! pirmojo Vyro gyvena Provi- 

lo naują sąskaitą ir patarė i jence jr mus apianko. Ap- 
atliekamus pinigus visada 1 Įianko jr anūkai.

. „ , pensijas, gauname kiek nuo
gis Gegužis nuvedė j banką, mos jg antrojo namo ir ver- 
užvedė Povilui sąskaitą ir

jam tarnyba pasidarė leng
vesne. Pasitaikė feldfebelis 
lietuvis Jurčikas nuo Trakų, 
—tai jiedu visai susidrauga
vo. Povilas pasižymėjo šau
dymu ir kariškų Įstatymų 
žinojimu, kuriuos laiko tu
rėdamas studijavo. Paskyrė 
jį “artelsčiku” ir jis dalin
davo maistą ir kitus reik
menis kuopai. Taip ir teko 
atitarnauti tris metus, dau
giausiai Tiflise, Karšė ir E- 
rivanėje.

Grįžęs iš kariuomenės Po
vilas vasarą dirbdavo Prū
suose plytinėse, kur uždirb
davo 5-7 markes dienai, o 
žiemą kirto miškus ir už
dirbdavo du rublius dienai. 
Tiems laikams tai buvo ge-

banką nunešti.'- 
žmogus buvo Gegužis.
Blackstone, Mau.

Blackstone, kuriame da
bar Povilas gyvena, yra ne
didelis miestas, apie 5,000 
gyventojų. Prie pat Rhode 
Island rubežiaus, kiek įsiki
šęs į Woonsocket, R. I. Iš 
čia į Bostoną apie 40 mylių,

Teisingas i —<paį amžiaus dabar
Tamsta turi? — paklausiau 
Marijonos, nors gal, sakau, 
ir nemandagu klausinėti.

—Aš nepaisau,— atsakė 
Mankienė. — Į Ameriką at
važiavau 1899 m. ir tada 

‘buvau suaugusi ir ištekėju
si. O dabar, tai jau man 
bus visai netoli 100 metų. 
Taigi Marijona Mankienė

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

Viršuje matome, kaip buvo ariama ir važiuojama 
prieš 50 metų, o apačioje, kaip tas daroma dabar.

CONNECTICUT KLONIUOSE
WATERBURY, CONN.

Minėsime komunizmo 
terorą Lietuvoje

į Providence apie 20 mylių, ' beveik šimtą metų ir dar 
ir apie 12 mylių į Milford, į pati namus apsitvarko, val- 
Mass. Gyventojai daugiau-‘ gyti išsiverda ir mane dar 
šiai prancūziško kilimo, bet' skaniai pavaišino. Smarki 
yra nemažai ukrainiečių ir'dzūkė prie darbo ir prie 
lenkų. Lietuvių kaip ir nėra. įkalbos. Linkime jai 150 me- 
Be Mankaus ten dar gyve-Į tų sulaukti.
na Martynas Nenartas, ku- D>bartini, dieno,

Povilas apsigyvenęs Black-

Birželio 14 d., šeštadienį, 
3 vai. 30 min. vakare Šv. 
Juozapo parapijos naujoje 
salėje A.L.T. ruošia 1941 
metų baisiojo birželio pami- 
r ėjimą — žiauriojo rusiško 
komunizmo siautėjimą Lie
tuvoje.

Anų metų birželio mėnuo 
Lietuvos istorijoje amžinai 
pasiliks kaipo liudytojas tų 
siaubingu dienų, per kurias 
‘Jek daug rukentėjo nekalta 
mūsų tauta nuo barbariško 
komunizmo.

Apie mūsų tautos trage
diją smulkų pranešimą pa
darys iš New Yorko atvy- 

!kęs Juozas Audėnas. Minė
jime dalyvaus kongr. James 

; Petterson, miesto majoras 
j It. J. Snyder ir daugiau 
aukštų svečių. Meninę pro
gramą atliks prof. A. Alek
sio vadovaujamas meninis 
kolektyvas. Choras ruošiasi

lumas ateina griaudžias 
raudos iš pavergtosios Uė- 
tuvos. Kas išgirs jas be mtt- 
sų, kas supras šiandienini* 
lietuvių kančias, j ką šauk
sis pavergtieji lietuviai, j* 
ne į mus. Tai mūsų visų 
pareiga išgirsti savo brolių 
griaudžius pagalbos šauks
mus, ištiesti ranką tiems, ku
rių dar nenumarino žiauri, 
barbariška rusiškojo komu
nizmo letena.

Tad visi kaip vienas,- 
nimas ir senimas, at 
sekmadienį vykime į Balfo 
ruošiamą pikniką. Pikniko 
pradžia 2 vai. po pietų. 
sas pikniko pelnas bus ski
riamas Sibiran ištremtiems 
ir visame pasaulyje išblaš
kytiems į vargą patekusiems 
lietuviams sušelpti. Visus 
maloniai kviečia

Balfo Skyriaus Valdyba

a
ii-

NORWOOD, MASS.
•4

■»

DETROIT, MICH.

ri uždarbiai ir Povilas susi- j ris yra miesto gatvių super- 
taupė pinigu. Tada kartu su intendantas, ir jo šeima, 
broliu Jonu, kuris buvo užTk__±1_rovna

Remkime jaunimą

( Norwoode jau kelinti me- 
mo tironiją vesti. Parodyki- padainuoti naujų dainų, ku- įaj gražiai veikia susiorga- 
me amerikiečių visuomenei, ra? <^ar niekas negirdėjo, ^izavusi mergaičių skaučių 

i kad bolševikinių žiaurumų A.L.T. Valdyba nuošir- “Bičių” skiltis. Kai jų būre- 
I nepamiršome ir nepasiduo- džiai kviečia visus lietuvius, lis pasirodo scenoje, visų 
dame likimui. Būtinai į mi-. gyvenančius Waterburyje ir dėmesys padidėja, neretam 

per širdį nusmelkia: “čia 
minėjime dalyvauti. mūsų ateitis, čia mūsų žiėr

Šį šeštadienį, 6:30 vai. v.
visi vykstame į liūdnojo bir
želio minėjimą šv Juozapo 
naujoje parapijos salėje.

Visu nuoširdžiai laukia.

Dalyvaukime baisiojo 
birželio minėjime

Pabaltijo tautų komitetas, nėjimą ateikime! Salė vėsi- jo apylinkėse, kuo gausiau 
kuriam šįmet vadovauja lat-'narna.
viai, rengia baisiųjų trėmi
mų minėjimą birželio 15 d. 
Tarptautiniam institute (111 
E. Kirby St.). Pagrindiniu 
kalbėtoju bus JAV Kongre
so narys, T. M. Machro- 
wicz. Taipgi dalyvaus Det
roito miesto tarybos pirmi-

dai”. Ir norėtų kuo dau
giau šio to iš jų išgirsti. J 

Vietinio ALT skyriaus nat
rių iniciatyva čia susiorga
nizavo skautams paremti 
ratelis ir pirmai pradžiai su
dėjo jo kason 29 dol. Tai 
buvo labai miela ir graži 
pradžia. Ratelis pasiryžo įr 
daugiau dirbti. Kasos papil
dymui gražioje Norvvoodo 
augmenijos vietovėje, neto-

Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba 

MEXICO, ME.

-Kaip gi, — sakau Povi- stone aktingai dalyvaudavo 
— patekai iš Bostono ■ organizacijose ir dažnai bu- 

Povilas Mankus dav° . .Bostone, anksčiau 
traukimai eidavo beveik kas

i„i 1U1
Per šią vietą?

o merais jaunesnis, 
sugalvojo emigruoti.
Bremeną išvyko į Kanadą, nusišypsojo, pasižiūrėjo 

žmoną ir sako:
I

Povilas Kanadoje

Čia jis pirmiausiai atsidū
rė Montrealyje, Quebec. O 
paskui darbams išvyko į Ci
ty Minės, Nova Scotia. Ten 
kasė anglis tris metus. Ka
nadoje Povilas susipažino su 
“Keleiviu” ir paskaitęs ja
me raginimą užsisakyti di
desnius kiekius dvigubo ju- 
biliejiniaus numerio, — pa
siuntė Gegužiui pinigų ir 
parsisiųsdino laikraščio siun 
tą platinimui. Padalino jau
niems vyrams išpardavinėti 
ir jiems atidavė uždarbį. 
Tokiu būdu labai daug laik
raščio išplatindavo. Nuo to 
laiko Povilas Mankus susi
bičiuliavo su “Keleivio” tuo
laikiniu leidėju Jurgiu Ge
gužiu. Povilo broliui mirus, 
—jis nutarė atvažiuoti į Bo
stoną.
Bostone, Mass.

1916 metais Povilas Man
kus atvyko į Bostoną. Atsi
vežė su savim pinigų ir tūk
stantį dolerių padavė Jur
giui Gegužiui pasaugoti. 
Pasitikėjimas taip draugų 
buvo didelis ir Jurgis Ge
gužis nieko neapvylė. Povi
las dirbo kiek laiko cukraus 
fabrike, o vėliau gavo dar
bą ligoninėje (Fenway) ir 
ten išdirbo porteriu penkis 
metus. Jau Kanadoje būda
mas Povilas buvo suorgani
zavęs SLA kuopą, tad atvy
kęs į Bostoną irgi įsitraukė į 
organizacinį darbą. Dalyva
vo aktingai SLA, Socialistų 
60 kuopoje, Tėvynės Mylė
tojų Draugijoj, Laisvama
nių Draugijoje, Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugijoj 
ir kitur. Taipogi įsitraukė ir 
į unijų organizavimą. Palai
kė artimus ryšius “Keleivy
je” ir draugavo su Gegužiu. 
Kartą paklausė Gegužio: 
“Kaip, Jurgi, su tuo tūkstan
čiu, kur pasaugoti pada
viau?” Gegužis ir sako:

-Na, tai jau paklausk 
Mankienės.

—Jei taip, — sakau, — 
tai dabar Tamstos eilė pa
pasakoti.
“Keleivis” — piršlys

Marijona Mankienė - Ve- 
ličkaitė, kilusi nuo Alovės. 
Tėvas buvo mažažemis ir 
turėjo tris dešimtines žemės. 
Taigi teko nuo mažų dienų 
priprasti prie darbo. Lietu
voje būdama ištekėjo už 
Mykolo Urbono. Mykolas 
nenorėjo tarnauti rusų ka
riuomenėje ir pabėgo į Ame 
riką. Paskui parsigabeno ir 
žmoną. Marijona atvažiavo 
į Ameriką 1899 metais į 
Providence, R. I. čia abu 
įdirbo ir susilaukė šeimos. 
Vėliau nusipirko keletą ake
lių žemės Blackstone. Pasi
statė namelius sau ir Urbo
nas ėmė statyti kitus namus 
ant savo sklypo. Tačiau jų 
nebaigęs statyti mirė. Mari
jona pasiliko našlė. Vaikai 
reikia auginti, taigi ėmė lai
kyti darbininkus lietuvius, 
kaip nuomininkus ir jiems 
valgį gaminti. Kitaip sa
kantį “burdingierius”. Kar
tą vienas burdingierius ir 
sako: “Urboniene, Tau rei
kia vyrą susirasti. Esi smar
ki ir jauna moteris ir Tau 
reikia gyvenimo draugo. 
Duok man pusę dolerio ir 
aš nusiųsiu skelbimą {“Ke
leivį”.

—Tai aš, — sako Marijo
na, — juokais jam pusę do
lerio ir daviau. Jis ėjo į 
karčiamą, tai sakau, įsi- 
gerk. Praėjo kiek laiko ir aš 
maniau, kad jis pragėrė tą 
pusę dolerio. Bet pasirodo, 
kad jis pasiuntė. Ugi vieną 
dieną kad atneša iš pašto di
džiausią krūvą laiškų. Tie 
laiškai iš visokių miestų po 
visą Ameriką. Man čia pir
šosi toks bučeris iš Worces- 
ter, vilenskas, kad ir tietu-

valandą į Bostoną, Provi
dence ir Worcester. Tačiau 
dabar traukiniai labai retai 
eina ir susisiekimas pasida
rė sunkus. Automobilį vai
ruoti senam amžiuje neįma
noma, o nuvažiuoti kitaip 
nėra kaip. Todėl Mankai 
retai pasirodo parengimuo
se, bet nė vieno neužmiršta, 
atsiunčia pasveikinimą ir 
dolerių, kad juos atstovau
tų.

Povilas yra ir unijų veikė
jas. Savo laiku vietos audi- 
nyčioje jis vedė kovą su 
korupcinėmis unijomis už 
prisijungimą prie CIO. Ko
rupcinių unijų bosai susita
rę su darbdaviais išmetė jį 
iš darbo. Tris mdtus nega
lėjo gauti vietoje darbo ir 
vedė kovą. šią kovą jis lai
mėjo. Tam reikalui jis išstu
dijavo darbo įstatymus, va
žinėjo į valstijos ir federali- 
nius pareigūnus. Žemaitiš
ku atkaklumu nenusileido ir 
privedė kovą prie laimėji
mo. Dabar jis yra Black- 
stono miesto garbingas pi
lietis. Jis yra garbingas na
rys ir lietuviškoje visuome
nėje. Jo protas gyvas, jis 
daug skaito, pilnas įvairių 
sumanymų. Turi aiškią nuo
monę apie dabartinę recesi
ją, apie lietuvišką visuome
nę Amerikoje, apie Lietuvos 
reikalus ir pasaulinę politi
ką. Malonu su Povilu pasi
kalbėti įvairiais klausimais. 
Malonu buvo aplankyti žy
dinčiais medžiais apsodintą 
namelį, kuriame gyvena at
kaklus žemaitis ir smarki 
dzūkė Povilas ir Marijona 
Mankai. Linkime jiems 
daug sveikatos ir lamės.

NEW YORK/N? Y. 

Tautininku «
Gegužės 80 - birželio 1 d. 

įvyko tautininkų šauktas 
seimas, kuriame dalyvavo 
apie 300 asmenų, iš jų a{>ie 
pustrečio šimto niujorkiš- 
kių.

Turėjome gražų koncertą <

Dainininkė Jadvyga Ado- 
ninkė ponia Mary Beck, gu- j mavičienė iš Bostono gegu- 
bernatoriaus atstovas ir a-jžčs 31 d. atliko dainų kon- Balfo gegužinė 
merikiečių žurnalistai. Me-jcertą Mexico, Me., lietu- 
ninėje programoje, kurią I riams. Koncertą - vakarą

A.L.T. Wa ter bu rio 
Skyriaus Valdyba

Birželio 15 d. 2 vai. po
isuniošč vietos SLA 299 kp., Pie?«.dr; V^®°„^jlieįe ež

vadovaujamas Alberto Ma-i— —niknika At teikos. Prieš ir po minėjimo j kas. Vietos ir apylinkių, miJ ^guzinę iMknią.At 
v J 1 7- - 7 - • tQ,n not kaimvninin Pnm vykęs is Centro Balfo reika-bus dokumentines trėmimų!taip pat kaimyninio Kum- , - :
medžiagos nuotraukų ir ki-i^or<lo lietuviu prisirinko ap- sėdėjas padarys smulkų 
meaziagos, nuoirauKų n ki i i i prane?irną ls Ralfo veiklos,
tokiu su trėmimais suristu ipnne sv. koko <u-jos sale. £ natv»u«n« Spimin.nSolistė padainavo Karoso, F 11 Patynisios seiminin-

Banaičio, Kavccko. Kupre- :ke?, Paru°? ^an?“ ',alSlus’ 
Kačanausko ir šim-lveiks turtingas bufetas su

tokių su trėmimais surištų 
eksponatu paroda. Minėjimo 
pradžia 4 vai. po pietų. Pa
roda bus atidalyta nuo 2 iki 
10 vai. vakaro.

Nuo birželio 13 d. iki 20

viciaus, 
kaus dainas, 
jos vyras inž. V. Adomavi-

paremti gegužinė - Pik
nikas. Blogas oras rengimo 
nesutrukdys, nes vietovė tu
ri gerą salę šokti ir atitin
kamas patalpas bufetūį. 
Gražią programą žada at
likti Bostono skaučių “Biru
tės” daugovė. Norwooduiti-

Akompanavo lvainais gėrimais, gros ge- kraj 5US naujenybė. Tokio 
V. Adomavi- ra muzl. _ . . ! parengimo čia niekad nėra

d nrie senosios Detroito ro-!clus- Akordionu pagroio J. Brangios lietuvės ir lietu- įbuvę. Nonvoodo skautų ro
tušės bus įkabintos iki pu- Kaimeraitis ir A. Maliaus- viai, gyvenantieji Waterbu-;mėjų ratelis tikisi, kad nę 

kas. Po koncerto buvo šo- >yję ir jo apylinkėse! Jūąitik norvudiečiai gausiai sa- 
kiai ir veikė bufetas, vietos ^ate maloniai kviečiami rvo atsilankymu parems 
liet. moterų paruoštas. Pro- šį pikniką atsilankyti ir sa-| skautes, bet ir iš artimesnėj 

vo atsilankymu paremti Bal-i įr tolimesnės apylinkės atsL 
fo veikimą, kuris taip reika-! lankys. Kviečiami visi, M
lingas yra Jūsų paramos. arti jr toli.

sės stiebo nuleistos, Estijos, 
į Latvijos ir Lietuvos tautinės 
•vėliavos. Gi Windsoro C.B.
E. radijo stotis šeštadienį, įtarpiais buvo duota ir liet 
įbirželo 14 d. 4 vai. po pie- plokštelių muzikos 
tų duos šiai septynioliktai
trėmimų sukakčiai paminė
ti skirtą programą. C.B.E. 
banga — 1550.

Nereikia nė aiškinti, kad 
dalyvavimas trėmimų minė
jime yra mūsų būtina parei-

ŠILDOMAS KELIAS Balfo veikimo tikslas yra 
sušelpti į neišbrendamą var-

Norvvoodaetu

Vokietijoje naujo 
tarp Frankfurto ir Kelno 
dalis taip įrengta, kad ji bus 

‘elektra šildoma ir tuo būdu
ga, nes ši vieša pabaltiečių-žiemą kelias bus be sniego s 
demonstracija yra vienas iš į ar ledo. 
nedaugelio mums likusių j Tokius šiltus kelius vesti 
ginklų kovai prieš bolševiz- rengiamasi ir Amerikoje.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžius 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųoere. Worcezter, Ma»».

kelio patekusius mūsų seses ir į Alaska užima vieną penktą-

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės Į rcjrisVruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininku, čia iš- 
pildomi gydytojų recepZai ir patarrau.rtma sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. B

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistą nuo džiovos ampulėse, 
vaistą nuo aukšte kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligą. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKA. B. S. Reg. Phm.
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Ir Notary Public

brolius lietuvius. Į dali visos Jungtinių
Tautiečiai! Per dideles to- Valstybių teritorijos.

Amerikąa

B
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptautine Virtuve, eu Stalo Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiamiaB 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta Vito- 

| Lių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apid 
| vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
| Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur 
~ dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių 
t “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI 

švta aiškiai, visiems suprantama kalba. *—
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam, 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broadvvay

Jos

-t- T9,
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Iš Pavergtos Lietuvos j Žodis pavergtai Lietuvai
BIRŽELIO TRĖMIMŲ SUKAKTIES PROGA

vykę radinius ištirti. Rastas 
didelis akmens vainikas, ra-

Valstybinis statybos tres- >’ kurio . SHlži0
tas perisi statė Kauno me- 2mo8af J?
dicinos instituto bendrabutį. dauR .V1,soklų lsd‘^>1’
Už t, statybą trestas gavo J? at.us. ka!aY1Jas> ^daa- 
dovaną kaip’už -geriaUi
P^t^ą 1957 m. gyvena- Si

O štai kokia u statyba, išdirbiniai buvo kloti
kaip ją nupasakoja bendra-į , ,. . , ,1 J 1 Mokslininkų nuomone, ka

pą galima priskirti 5-tajam' 
šimtmečiui. Manoma, kad

Kokia yra premijuota 
statyba Broliai ir Sesės! jas išnaudoti. Nieko Mask

vai nepadės jos reikalavi
mas pripažinti Sovietų Są-Su didžia širdgėla ir gi

liu liūdesiu mename tas pa-.jungQ^ kolonialinę imperi- 
sibaisetmas birželio dienas, •• ia i^nnrMl,

bucio vedėjai ir aprašo pati 
‘Tiesa”:

Pastato rajone blogai į- 
rengtas drenažas, pavasarį 
vanduo užtvindęs pastato 
rūsį ir smarkiai apgadinęs 
jo pamatus. Menkai veikiąs 
ir centrinis šildymas. Šią 
žiemą kambariuose buvę ne
paprastai šalta. Kai buvusi 
pastatyta papildoma kros
nis, katilinę užtvindę dūmai. 
Nebaigtas tvarkyti ir van
dentiekis. Rytais ir vaka
rais vanduo ketvirto aukšto 
nepasiekiąs. Trūkstą jo ir 
treciame aukšte. Anot spe
cialistų, vandentiekio vamz
džiai per siauri, be to, jie 
geležiniai, ne cinkuoti. Rū
džių nuosėdos užteršiančios

čia buvo palaidotas ne eili
nis karys, bet vienas iš va
dų. Radiniai esą labai reti 
ir turį didelę istorinę reikš
mę* Tyrinėjant šį kapą bu
vo rasta ir senosios gyven
vietės pėdsakai, be to, įvai
rūs indai. Tai leis daryti iš
vadas apie buvusios vietos 
gyventojus.
Yra sviesto — dėžių

Tiesa rašo, kad beveik 
kasmet vasarą daugelio svie
sto įmonių darbą sutrukdo 
dėžių stoka. Tai esąs vienas 
opiausių klausimų, šiuo me
tu naudojamos lentelių ir

visus indus. Esą trūkumu ir faner?s dezes,. ™k»Jaujan- 
elektros įrengime. Kai ku-™8 brau
nus lempos užmirštos įjung- 9131 kamuoja Tad siūloma 
ti į elektros tinklą. SkalbJ- Panaud,*,1 -kur
kia nebaigta irenįd ir ja on«-. Statoma taip pat Lte-
raudotis negalima Prausy- .ste,«tl f?b"ką pieno

apdirbimo mašinoms ir iu kia pirmame aukšte taip pat /J - dalims gaminti bei remon-naudotis negalima, nes grin- .
dys praleidžia vandenį. Van- uo
duo veržiąsis ir pro lubas. “Rojau*” gyventojams bijo 
Balkonų duryse rankenos rodyti “pragarą” 
sudėtos'tik iš' vienos pmės. Į savo “rojų” ap.
Nuo sienų byrąs tinkas. Sto-tvaė ležine ir
gas dengtas čerpėmis, bet ,abai ištikimiems asmenims
kiauras kaip rėtis. Sningant teIeidžia diretelėtj, kaip at- 
arba lyjant peršlampančios rodo prakeiktasis sFupu.
lubos. J vusjs pasaulis. Išleistieji ek-

Tokia yra apdovanota sta- skursininkai labai saugoja- 
tyba. Įdomu būtų žinoti, ko- ! mi, kad nepabėgtų ir neaiš
kia tada yra paprasta sta- į sikrėstų ‘pikta” dvasia, 
tyba. _ į Er.uselyje, Belgijos sosti-
«... . . . • i nėję, kaip žinoma, vykstaKaip kovoj. ,U kenkei... Tikfmasi,

Vilniaus Tiesoje žemės ū-, <a<1 J4 aplankys apie 30 mi- 
klo kandidatas Z. Vinickas! cnM asmenų, bet iš visos 
kritikuoja Vilniaus miesto '/ovietijos telaukiama 20-30 
vykdomojo komiteto ins-į ūksiančių. Kaip pranešė 
frakcija kovos su krūmų ir,Kijcvo radijas, iš didžiulės 
vaismedžių kenkėjais reika-! Ukrainos, turinčios apie 40 
lu. Instrakcijoje esą nurodo- milionų gyventojų, į Briuse- 
ma purkšti krūmus ir vais-!U. \*' ks tik apie ^00 ukrai- 
medžius tokiais skiediniais,, nie^ll3*
kurie rali pakenkti patiems £urado žibalo
augalų pumpurams. “Aišku, “Industriekurier”, Vokie- 
kad irsti ūkei ja yra pareng- tijos pramonės laikraštis, 
ta be reikiamo atsakomybės leidžiamas Russeldorfe, pra
jausimo, l?ngva ranka ra- aeša iš Maskvos, kad Vaka
ro \ inickas. - i ų ir Pietų Lietuvoje bando-
Rastes sena. kapas ma5sia?s . f

Gidžiūnai žibalo klodai, a-
Patvinęs Nemunas Krikš- pie 30,000 kvadratinių kilo- 

tonyse, Lazdijų rajone, iš- metių pločio.
1 lovė senovės lietuvių kario Atrasta ir žemės dujų. 
kaj ą. Mokslų akademijos Lai domieji gręžimai siekę 
mokslininkų grupė (prof. K. 2,000 metrų (apie 6,500 pė- 
Jablonskis ir kt.) buvo nu- dų).

kada iš Rytų atbildėję so- 
vietų daliniai su tankais už
plūdo kraštą ir pavergė jį. 
šimtai tūkstančių geriausių 
mūsų tautos sūnų ir dukrų 
buvo negailestingai sovietų 
agentų suimti ir išgabenti į 
tolimas Sibiro taigas arba 
sugrūsti į kalėjimus kan
čioms ir mirčiai. Daug mūsų 
artimųjų ten žuvo. Dar dau
giau prarado savo sveikatą, 
o kiti vėl dingo be žinios 
priešo žiauriai nukankinti.

Tai aukos už tėvynės lais
vę. Jas mename dabar. Jų 
nepamiršime nė ateity—nie
kados. Tie didvyriai liks į- 
rašyti Lietuvos istorijoje. 
Jais tauta didžiuojasi ir gy
vena, lygiai kaip ji džiau
giasi savo nepriklausomo 
gyvenimo praeitimi ir to lai
ko laimėjimais.

Laisvę atgavę buvome iš
kėlę Lietuvą į toli nužengu
sių kultūringų tautų eiles. 
Lietuvos vardas skambėjo 
visur. Lietuva buvo žinoma1 
visiems, kaip šviesus, pažan
gus, laisvas ir taiką mylintis 
kraštaę.

Nepaisant slegiančios ir 
bet kokią tautinę iniciatyvą 
slopinančios sovietinės oku
pacijos, Lietuva ir jos byla 
yra gerai žinoma ir šiandien 
laisvajam pasauliui.

ją, kaip ji to benorėtų. Lais
vasis pasaulis nėra aklas, 
kad nematytų kas pas jus 
dedasi ir kaip pikta, sunki ir 
išnaudojanti yra sovietinė 
vergija. Nenusiminkite. Ru
siškieji komunistai, panieki
nę darbo žmogų, išdavę pa-' 
tys savo pirmtakūnų — 
Markso, Lenino ir kitų—idė-, 
jas, sugrius, kaip griuvo ra-i 
siškasiis carų nacionalizmas* 
ir priespauda. 1

Lenkime galvas prieš 
tuos, kurie nieko negailėda
mi aukojosi, kentėjo ir ko
vojo už nepriklausomą Lie
tuvos gyvenimą ir kurių gar
bingą atmintį šiandien pla
čiai visame pasaulyje mini-

RAMIOSE KURfilŲ MARIOSE

Kuršių Marios—tai plati įlanka Nemuno žiotyse. Nuo Bal
tijos juros jas skiria Užmaris (Kurčių Neringa), siaura, 
nuo pusės iki 2 myliu, pločio smėlio kopų juosta, kuri 
prasideda prie Kranto (netoli Karaliaučiaus) ir tęsiasi iki 
Klaipėdos. Kurčių Marios«užima apie 1,000 kvadratiniu 
mylių, jos seklios, vos apie 13 pėdų vidutinio gilumo (gi
liausia vieta apie 40 pėdų).

AUKOTI AR NE >
me. Jų aukos neliks veltui. Ši1 ,meV» Pradži°ie vienas .yra naudingas ir reikalin 
Pavertos tautos numes >*et»vių zumaias paskelbė:gas kiekvienam išeiviui,jei

anketą klausimu: “Aukoti 1 jis nenori nutautėti. O iš 
ar ne?”* Kai kas tokio klau- nutautėjusio lietuvio, nors ir 

vkienuT'kilkite*£hfitu'hi? simo įkėlimu pyktinosi ir pinigingo, Lietuva tikrai 
ve Sarto ištremt? bus'aiškin0> kad ui nediskusuo- daug pagalbos nesusilauks. 
miehTmalonu £įžti įtinąs reikalas. Iš tikrųjų bū- Be to, pagalbos reikalingų 
gyventi. Tik kantrybės tyž- !*« , nesusipratimas asmenų ir organizacijų yra
to ir tautinės meilės. Ištver- fvars^‘ “Aukoti
Sime. Laimėsime! į ar ne? jei visi lietuviai su-

. 'prastų, kad be aukų nejma-
. .Trimakas, nomas mūsų visuomeninis ir 

Vyriausiojo Lietuvos kuitūrinis gyvenimas. Ta- 
Išlaisvinimo Komite- čiau praktika rodo, kad sa-

priespaudos pančius, ir pa
kils laisva Lietuva, į kurią

tus vertina. Tur būt,, viso
kių reikia, bet tautiškumo 
išlaikyti nei pinigų krovi
mu,, nei patogumų ieškoji
mu, nei tuščiais išsikalbėji
mais nesugebėsime.

“Visa mūsų tėvynė kenčia 
ir aukojasi kasdien. Be au
kos jos nebūtų buvę, — be 
aukos jos ir nebus. Bet ji 
yra ir bus net ir tada, jei 
risi emigrantai savo lizdą ir 
savo skolą tėvynei užmirštų. 
Lietuva mums yra tikrai 
daugiau reikalinga, negu 
mes jai”.

Vargiai atsiras tokių, ku
rie su šiomis mintimis nesu
tiks. Tačiau neužtenka pri
pažinti, kad reikia aukoti, 
bet būtina pačiam įsijungti 
į lietuviškus reikalus savo 
pinigine auka. Nedaug turi
me tokių, kurie negalėtų 
tam tikro nuošimčio pajamų 
skirti lietuviškiems reika
lams. Bet dar dar daug, 
labai daug turime tokių, ku
rie nieko neskiria lietuvy
bei palaikyti ir Lietuvai lai
svinti.

“Laisvės Varpas”

NAUJOS KNYGOS.

to Pirmininkas

BALFO SEIMAS

•vo aukomis remia lietuviš
ką veiklą, toli gražu, ne vi
sa mūsų visuomenė, o tik 
jos dalis, daugiausia toji

užtenkamai ir dabar. Ge
riausias laikas tokiems rei
kalams yra dabartinis. Dic- 
kenso Skrudžas irgi galvo
jo kada nors kitiems padėti, 
bet tas galvojimas įgavo 
prasmę tik tada, kai jis pra
dėjo jį paversti darbu.

“... Kiekviena organiza
cija, kuri dirba kultūrinį ir 
visuomeninį darbą, yra ver
ta paramos. Kas turi pir
miau ir daugiau gauti, pri
klauso nuo to, kaip auko
tojas įvertina įvairių veiks
nių reikšmę ir jų atliekamą 
darbą. Artimausios organi
zacijos yra laimingesnės, 
nes jos gali lengviau priei
ti prie aukotojo ir konkre
čiai jį paraginti. Bet ir ben
drųjų organizacijų nereikė
tų užmiršti. Jeigu visi, ne
raginami, bent po truputį

Balfo direktorių nutarimu pati. kuri plakasi visose iie-
,»« t įmertro r ro ®1U0 skeliame, kad Devin- tuviškose organizacijose,kova uz Lietuvos laisvę yra ^jg Bjjfo Seimas šaukia- Neabejotinai tik todėl toks

knv^ n71Sl\a<MrGiT m.as lapkričio 29,30 klausimas iškeltas, kad bū-
nmima dienomis Nevvarke, N. J. tu paskatinta likusioji visuo-

saugumą ir laisvę neskiria- t Darbq Komitetui sutiko menės dalis, plačiosios ma
ma dalimi Lietuvos bylą vadovauti p. L Jatulis, o sės savo auka įsijungti į gy- 
de^ame art kiekvienos taip- garbės pirmininku pakvies- vybinių lietuvišku reikalų
tautines konferencijos ar Rt Re v. Msgr. Ignas sprendimą, 
derybų stalo. Nors liūdime Kelmpli« i r • • - , . • jšiandien dėl 1940-1941 visi Drašomii .L'S> s“>' ncateirado ne
«... nplaimintni ivvkin hot ! y61*"? proga visi prašomi vieno asmeny kuris butųtų nelaimingų ivyKių bet |gukrustl sutankinti gretas, drįses atsakvti ir irodvti
ankų nenuleidziame. Birze-i u ^ fį šalnos darbo i ’

lio dienos vra virtusios lais-i-* • r» * iRad nereikia lietuviškiems
vuju Beturiu ryžto naujo1 zl.n?SI1-1U?‘- Balf^ vie” reikalams aukoti. Visuose 
Šventimo ir tamnSo'r • ® svles®?,ne J1 ‘!s d.aV' paskelbtuose atsakymuose prisidėtų, tai... visos mūsų 

geliui ne tik Vokietijoje pasisakoma už reikalą au- organizacijos galėtų savo 
vargstantiems lietuviams, i kot; pateikiant įvairių ar- uždavinius vykdyti ir pa-susirikiavimo dienomis lais

vės kovai tęsti iki pergalės. 
Broliai ir sesės, rytojus

TIK DVI SAVAITĖS BELIKO

Iki Amerikos Lietuvių Kongreso, kuris susirenka 
Bostone birželio 27-28 dienomis Bostone Statler viešbu
ty, beliko dvi savaitės, o dar ne visos lietuvių draugijos 
klubai ir kitoki sambūriai išrinko ar paskyrė savo 
atstovus.

Kurios organizacijos to dar nepadarė, paskubėki 
te ir tuoj praneškite save atstovų vardus ir pavardes 
A.L.T Bostono skyriui (63S Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.).

Visos lietuvių organizacijos, kurioms rupi Lietuvos 
likimas, turėtų būti kongrese atstovaujamos. Bus ne
dovanotina tiems draugijų vadovams, dėl kurių apsi
leidimo jų draugija nebus kongrese atstovaujama. Kiek
vienas sąmoningas narys turėtų savo draugijos vado
vybę paraginti.

Juo gausiau susirinkame, tuo svaresnis bus mūsų
balsas!

bus jūsų! Jūsų ryžtas ištver 
ti ir iškęsti vargai, jūsų kan
čios ir pasišventimas mums 
ir laisvajam pasauliui yra 
gerai žinomi. Jūsų likimas, 
kaip skaudus bebūtų, mus 
visus ir laisvąjį pasaulį ska
tina užkibti kelią komunis
tinei eksparsijai ir suduoti 
raudonajam veržlumui tokį 
smūgi, kad jis daugiau ne
keltų, ir atidarytų paverg
tosioms tautoms vartus į lai
svę ir nepriklausomą gyve
nimą.

Jūsų pavergėjai savo lai
ku didžiavosi sukūrę darbo 
žmonių rojų ... Iš tiki-ųjų gi 
jie pavertė darbo žmonių 
gyvenimą pragaru. Patyru
sios apie tą žiaurią padėtį ir 
apie tai, kad niekur nėra 
žmogaus teisės taip nepaiso
mos, kaip Sovietų Sąjungo
je, laisvojo pasaulio darbo 
organizacijos ėmėsi žygių, 
kad Maskva leistų savo 
žmonėms pasisakyti savo 
reikalais ir kad ištremtie
siems į tolimas sritis būtų 
leista grįžti į gimtuosius 
kraštus. Nenoromis, gal tak
tiniais sumetimais, bet pro
testų, pasipiktinimo ir rei
kalavimų spiriami, Sovietai 
yra padarę kaikurių nuolai
dų, kas rodo, kad jie turi 
skaitytis su laisvojo pasau
lio balsu ir jo vedama kova 
už žmogaus teises, už tautų

bet ir broliams - sesėms, i gUmentų. Viename tokių at- 
kenčiantiems Sibire ir Lie- <akymų skaitome:
tuvoje.

Kan. J. B. Končius 
Pirmininkas

Nora Gugienė
Sekretorė v

WELLAND, ONT.

‘‘Klausime ‘Aukoti ar ne’ 
glūdi ne vien tik klausimas, 
bet kartu ir tam tikras nu-

siekti gerų rezultatų.
‘‘Aukoti turėtume tiek,

kiek kiekvienas galime. Ta
čiau faktai rodo, kad daž
nai tas, kuris mažiau išgali,

sivylimas”... Kaip gi gale- duoda daugiau, negu tas,

/isi į Jonines

Vikraus Krašto Lietuvių 
’ąjurgos St. Catharines 
skyrius jau trejus metus 
engė Jonines. Tą daro jis 
r šiemet birželio 21 d. Jos 

bus St. Stephen’s Hali, ryti
nėje Wellando dalyje, Main 
East Street ir Port Robinson 
Rd. kampe, lygiai mylia nuo 
Wellardo ir tik už kelių my
lių nuo Niagaros.

Joninių programa tokia: 
Žurnalisto iš New Yorko Al. 
Gimanto sveikinimo žodis, 
?. Armono vadovaujamo 
Rochcsterio vyrų kvarteto 
lainos, Jonės Kvietytės-Ur- 
bonierės ir jos vadovauja
mos išraiškos šokių studijos 
mokinių šokiai, Jonų sveiki
nimas, vainikavimas, * sūris 
Ir kiti įvairumai.

Žinoma, veiks gausus bu
fetas, gausi loterija. Meni
nės dalies pradžia 6 vai. v.

Rengėjai kviečia lietuvius 
ko gausiau atsilankyti.

tume mes į tokį klausimą 
Tik savanau

dis mėgina ieškoti įvairių iš
sisukinėjimų ... 

“Savanaudiškumas ir gob
šumas vra vienas iš savotiš- •»
kų emigrantų bniožų, kurie 
gal būt suprantami psicho
logiškai, bet nepateisinami 
morališkai. Savanaudišku
mas yra sunaikinęs didžiau
sias emigrantų kolonijas... 
lis be atodairos ėda ir mūsų 
bendruomenę ... Neturėda- 

'mas laiko ar nesugebėda
mas tiesiogiai pasidarbuoti 
kitų labui, žmogus vis dar 
jaučiasi prisidedąs prie ben
dro darbo, jei jis bent savo 
pinigine auka talkininkauja. 
Tuo būdu aukojimas prisi
deda prie tautinės... mora
lės palaikymo. Aukoti—rei
škia ko nors atsisakyti. O 
ko nors atsisakyti — reiš
kia įžiūrėti prasmę tame, 
dėl ko auka yra daroma. 
Matyti prasmę aukoje—rei
škia tikėti, pasitikėti ir ne
prarasti vilties.

Dėl to tautiniu atžvilgiu
aukojimas ne tik padeda į 
vairioms organizacijoms ir

BALTA DROBULĖ, ro
manas, parašė Antanas Ske
rsų 192 psl., kaina minkštais 
viršeliais $1.5 , kietais $2. 
Išleido Nidos Knygų Klu
bas (1 Landbroke Gardens, 
London, W 11, Gr. Britain.

Klubas jau išleido 23 lei
dinius, sekantis leidinys bus 
A. Rūko romanas “Sužalo
tieji”, vėliau numato išleisti 
L. Dovydėno, P. Andriušio, 
J. Krumino, B. Gražulio, S. 
Zobarsko ir kt. kūrinius. 
Klubo nariai už leidinį do
lerio kraštuose moka tik $1, 
o jei nori gauti kietais vir
šeliais, $1.50.

RINKTINĖ, NR. 1, 80 psl., 
kaina $0.50. Išleido aukš
čiau minėtasis Nidos Knygų 
Klubas, numatoma leisti kas 
3 mėnesiai.

Tai lietuviškas Reader’s 
Digest Redakcijos žodžiais, 
“Rinktinėje” bus imama iš 
“periodinės spaudos visa, 
kas lietuviškai brangu, mie
la, vertinga, taip pat įdomu 
ir kiekvienai lietuviškai šir
džiai prieinama”. Šiame nu
meryje yra išspausdinta 
straipsnių iš Naujienų, Ke
leivio, Draugo, Dirvos, San
daros, Vienybės, Ateities, 
Darbininko, Kario, Litera
tūros Lankų, Mūsų Vyties, 
Laisvosios Lietuvos ir Ar
gentinos Lietuvių Balso.

Sveikintinas sumanymas. 
Maža pastaba: Redakcija 
turėtų žymėti datę ir nume
rį to laikraščio, iš kurio per
sispausdina.

kuris taupo, kad kada nors 
sugrįžtų nuosavu lėktuvu 
apžiūrėti iš laisvintos tėvy
nės. ..

“Yra žmonių, kurie myli 
savo tėvynę, savo žmones, 
vertina savo kultūrą ir ši
tiems dalykams nieko ne
gailės. Jų raginti nereikia.
Yra žmonių, kurie save te- Niagsros kr!ok|v van()uo 
myli ir kurie aukoja tik ta- krenta 167 ped^. o Kukcnaam 
da, kai nori pasirodyti prieš kriokly (Britų Guiana. Pietų 
kitus ar turi perteklių. Yra Amerikoj) jis krenta 2,000 pė- 
ir tokių, kurie net ir savęs'dų. Tai yra aukščiausias kriok- 
nemyli, o tik pinigą ir daik- lys.

S S IT*vramnmnn
JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje

iv

M■*

Vnokfomia progomis geriausia Per J38 reikalingiems pagal- 
dorana yra “Keleivis’’. Ičračyk bos asmenims, bet taip pat 

laisvę, taiką ir gerbūvį. Ši įj| savo draugui, pažįstamai padeda ir aukotojui prisi- 
pamoka yra kieta. Nevalia vardiuię, gimimo, čveučię ir Įminti, kas jis yra jr ko jis;
laikyti tautas pavergtas ir .siekia, šitoks prisiminimas !

Anie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie IIollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vynų daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ič Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! S« gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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—Tegul bus pagadintas, su visa Lietuvos laisvinimo
Maiki!

—Sveikas gyvas, tėve. 
Kas girdėti?

—Girdėjau gerų naujie
nų, vaike! Prancūzijoj prie 
valdžios atsistojo generolas.

—Tai kas čia gero?

byla. Taigi šis kongresas 
bus labai svarbus ir naudin
gas suvažiavimas. Jis pakels 
ir sustiprins visų Amerikos 
lietuvių dvasią. ,

—Aš nemislinu, Maiki, 
kad kongresas galės susti-

Dar maža 'revoliucija' Sovietuose
V. EIMANTAS

Sovietuose šių metų balan- '‘valstybei” nuostolių. Nieko 
džio mėn. 1 d. buvo paskelb- iš/to neišėjo — stočių išpur
tas įstatymas apie traktorių davmas vyko taip sparčiai, 
ir mašinų stočių (TMS) pa- kad partijos nutarimai atei- 
naikinimą. Vėliau paaiškė- davo jau po laiko, 
jo, kad tai buvo gyvenimo į Ta kolūkių ūkio reforma 
prispirtas ir jau kiek pavė-turės jiems, atrodo, didelės 
luotas reikalas. {reikšmės. Turėdami sava*

TMS įkyrėjo kolūkinin- ’mašinas, kolūkiai nusikra- 
kams iki gyvo kaulo. Jos tys I MS patarnavimo ir 
buvo botagas gnvietinės ’ ^us savaranKesni. Naudoda- 
tvarkos rankose. Stočių di-'mi mašinas, geriau
rektoriai ir jų tarnautojai J**8 pažins, geriau panaudos 
buvo kompartijos. įsakymų{ir geriau jas laikys, laiku 
vykdytojai kaime, priemonė'jas ir pataisydami. Kolūkių

----  — uaroo našumas ir jų laukų
derlius turės padidėti. Kartu 
Roiūkminkai bent iš dalies 
pasijustų savarankiau besi
tvarką.

Jeigu patikėti lenkų komu
nistų laikraščio “Irybuna 
Ludu’ spėliojimams, tenka 
laukti netolimoje ateityje 
dar kitos kolūkiams refor
mos ir, atrodo, dar svarbes
nės. Tarybinėje rusų spau
doje pusiau lūpų kalbama, 
ar nebūtų laikas panaikinti 
kolūkiams duokles valstybei 
natūra, vadinasi, javais, pie
no gaminiais, mėsa ir kuo 
kitu. Gaminių vieton kolū-

JAM PATINKA

Paauguolių mergaičių dievaitis Elvis Presley dabar at
lieka karo prievolę, čia jį matome grįžusį namo ato
stogų. Darell Mims, 2 metų amžiaus yrą kibai susido
mėjęs Presley kepure.

—Nu, bus geresnis parėt- printi dvasią visų.
kas. Juk generolai ant to ir 
yra, kad svietą valdytų. Be 
disciplinos žmonės pasilei
džia, kožnas eina savais ke
liais, nėra jokio tolko.

—Bet tokia valdžia, kuri 
perdaug nori visus valdyti, 
žmonėms nepatinka. Geriau
sia valdžia yra, kuri ma
žiausia kitus valdo. Juk ir 
tau pačiam, tėve, nelabai 
patinka, kai policija pavar
toja discipliną ir išsigėrusį 
paima už apykaklės, ar pa
tinka?

—Na, žinoma, kad nepa
tinka. Ale kam čia mums 
apie tokius trubelius kalbė
ti, Maiki. Ot, verčiau pasa
kyk man, ką lietuviškas 
svietas dabar veikia? Gir
dėjau, kad Bostone žada 
būti didelis jomarkas šio 
mėnesio pabaigoj. Ar tu 
nieko apie tai nežinai?

—Žinau, tėve.
—Nu, tai pasakyk ir man, 

kaip ir kas čia bus.
—Bus Amerikos Lietuvių 

Kongresas, tėve.
—Ar bus ir atlaidai, ar 

tik šiaip sau kermošius?
—Nebus nei atlaidai, ,nei 

kermošius, tėve, bet rimtas 
Amerikos lietuvių suvaža- 
vimas.

—Sakai, rimtas suvažia
vimas?

—Taip, tėve, labai įimtas.
—Bet kokia bus iš jo nau

da, vaike, jei nebus atlaidų?
—Iš atlaidų, tėve, naudos 

tikrai nebūtų, bet iš suva
žiavimo bus.

—Olrait, pasakyk kokia?
—Visų pirma, tėve, Bos

tone susirinkęs mūsų kon
gresas primins pasauliui, 
kad Lietuva yra pavergta ir 
kad lietuvių Unitą nori būti 
laisva. Atkreipti pasaulio 
dėmesį į šitą faktą ypač 
svarbu dabartiniu laiku, 
kuomet Amberika ir kitos 
valstybės ruošiasi deryboms 
su Maskva. Be to, suvažiavę 
į kongresą Amerikos lietu
viai sužinos, kas jau yra ši
ta linkme padalyta iki šiol, 
ir kas turi būti daroma to
liau. Vienu žodžiu, mūsų vi
suomenė bus supažindinta ' žinoktės sau

—Kodėl?
—Todėl, kad galės būti 

ir blaivininkų, katrie nege
ria. Kaip tokių dvasią susti
prinsi?

—Juokų nekrėsk, tėve. 
Ne gerti kongresas šaukia
mas. •

—Bet tokie suvažiavimai, 
vaike, visada baigiasi dide
liais baliais, kur duoda ir iš
sigerti.

—Kongresas irgi turės 
šaunų banketą, tačiau be gė
rimų.

—O kiek kaštuos tikėtas?
—šešis dolerius, tėve.
—šešis dolerius tik už 

vieną pavalgymą?
—Taip, tėve.
—Ar pasiuto! Už še

šis dolerius, Maiki, aš galiu 
visą savaitę gyventi ir ant 
galo dar pasigerti.

—Gal tas galima pas Za- 
cirką, tėve, bet ne puošnia
me Statler viešbutyje.

—Tai kam reikia eiti į to
kį utelį? Ar nebūtų geriau 
sušaukti kongresą Saubosto- 
no lietuvių salėje? Čia ir ba
ras yra, ir visi saviškiai, ne
reikia nieko bijoti: kur at
sistosi ar atsisėsi, vis bus 
gerai. O nuėjus į tokį klesiš- 
ką pleisą žmogus nežinosi 
nei per katras duris eiti; 
koks šveicorius gali tau dar 
per galvą duoti. Ai beč jur 
laif!

—Sout Bostono lietuvių 
salė, tėve, būtų labai gera 
vieta vieniems lietuviams 
suvažiuoti. Bet šis kongre
sas yra šaukiamas ne vie
niems tik lietuviams pasi
kalbėti. Kaip sakiau, jo tik
slas yra prabilti į pasaulį, 
pasireikšti plačios Amerikos 
spaudoje, pakviesti įtakin
gus valstybės vyrus, kad ir 
jie mums pritartų, šito 
Amerikos Lietuvių Kongre
sas galės pasiekti tiktai su
sirinkęs žymioj vietoj. Jeigu 
jis susirinktų lietuvių salėj, 
jis būtų įdomus tik lietu
viams. štai, tėve, kodėl mū
sų kongresas yra šaukiamas 
gaišiame Bostono viešbuty.

—Olrait, Maiki, jeigu 
mano rodos neklausot, tai

kolūkius prižiūrėti, spausti 
ir šnipinėti kolūkininkų nuo
taikas.

Betkurį kolūkininkų ne
klusnumą “partijai ir vy
riausybei” partija galėjo 
lengvai palaužti per stotis, 
kai tos galėjo trukdyti kol
ūkio darbus.

Bet stotys plėšė kolūkius, 
brangiai skaitydamos už sa
vo darbą ir dažnai primes- 
damos kolūkiui nereikalin
gus darbus. Tikruoju, plėši
kaujančiu, slopinančiu kolū
kio šeimininku buvo TMS 
valdybos.

Pačiuose Sovietuose kolū- 
kininkai anksčiau subruzdo 
negu įstatymas buvo išleis
tas ir jų spaudimu jau šių 
metų vasario pabaigoje vi- ^^7
sur buvo sudarytos komisi- Į , . mokesčius oinie.ais
ios stačiu inventorini kolii- mokesčius pinigais,jos stočių inventonui Kolų- į koiūkiai turėtų gami- 
kiams parduoti. Komisijas j u i • •sudarė TMS kolūkių ir vy- niu? .Perinėti laisvoje
riausybės atstovai iš vieU- nnk?>e £ «?* Ialsy°."!‘s ka‘- 
nių valdiniu nr^anizacito . T?CIa» butų ka-
žemės ūkto reikalais: Komi- Pūslinės tvarRos ,terpi---------X—-1—- ,<so_sijos turėjo nutarti, kas ir ma“. ‘varkoa
už kiek parduotina ir parda- £laj,st,ni Suprantama,
, • „ kad panaši reforma išeitųv«n» yytoMi. . t kolū£amg S¥eikato„ _

Netrukus paaiškėjo, kad ūkininkai „iriau dirbtų, 
TMS turto išpardavimas vy- da iau uždirHtų geriaugy- 
kozaibo greitumu. Sakysim, vent ir kartu ižiau 
Nikolajevskio rajone Uk-!norėt duonos dar ir 
rainoje, kur yra 305 kolų '
kiai, TMS buvo pribaigtos 
iki balandžio 8 dienos. Ki
tur vyko panašiai.

Kaip žinoma, yra Kolūkių 
“milionierių” ir yra kolūkių 
“ubagų”. Kai tie paskuti
nieji neturėjo iš ko pirktis, 
turtingieji parodė jiems 
daug geros širdies ir priėmė 
į savo kolūkius. Tokiu būdu 
ir Nikolajevsko rajone iš 
102 kolūkių ubagų 48 prisi
glaudė prie turtingesniųjų, 
ir kolūkių skaičius sumažė
jo.

Pirkdami iš TMS mašinas 
ir ūkio padargus, kolūkiai 
nesidavė “apmaunami”. 
“Partija ir vyriausybė” no
rėjo jiems už gerą pinigą į- 
terpti visą stočių turtą. Ta
čiau paaiškėjo, kad stotyse 
būta daug pasenusių ir dar
bui nebetinkamų mašinų, 
buvo iš viso netikusių ir bu
vo, kolūkių pirmininkų su
pratimu, kolūkiams netinka
mų ir neapsimokančių. Iš- 
parduodant stotis paaiškėjo, 
kad tokių kolūkiams netin
kamų mašinų vidutiniškai 
buvo trečdalis. Jos buvo siū
lomos pirkti kaip laužas, 
tik už dešimtąją jų pirmykš- 
čios kdinos dalį ir vis tik 
dažnai neparduotos... Daž
nais atsitikimais kolūkiai 
nenorėjo imti didžiųjų kom-

KONSULATAS JIEŠKO
tanas ir Kazimieras, Felikso s. 
Šimkūnas, Saliamonas, Jurgio s. 
Skirpstunas, Simonas.

„ , „ Stonys, Aleksandras, išvykęs iš
Toleite, Pranas lr Stasys, jų 1944 metais.
sesuo Greiėiene, Uršulė, jos vy- Svelnys> Jonas> Lun<lįįenės bro- 
ras Greičius, Jonas. 'jjg.

Urbienė, Apolonija, gyvenusi

Steponaitis, Juozapas, Jono ir 
Domicėlės sūn., iš Butrimonių 
km., Jurbarko vai., Raseinių a.

! gyvavo iki 1804 metų, ka
da Napoleonas Bonaparte 
pasiskelbė Prancūzijos im
peratorių Napoleonu Pir
muoju.

1848 metų revoliucija nuo 
sosto nuvertė Louis Phil- 
lippe ir buvo įkurta antroji 
respublika. Bet 1852 me
tais Louis Napoleon vėl pa
siskelbė imperatęriu.

1870 metais vėl griuvo im
peratoriaus sostas ir prasi
dėjo trečiosios respublikos 
dienos, kurios tęsėsi iki 19- 
40 metų, kada Prancūziją 
užėmė Hitlerio kariuomenė.

1946 metais priėmus nau
ją konstituciją gimė ketvir
toji respublika, kurios vy
riausybė visą laiką buvo la
bai silpnų kojų. Sunkų lai
ką gyvena dabar Prancūzijos 
respublika. Kaip dabar pa- 

{vyks de Gaulle išvairuoti 
respublikos vairą iš didelių 
bangų, pamatysime.

NAUJAS “DARBAS”

Urbas - Lukoševiėiūtč, ir vy
ras Jonas, gyveno Philadel- 
phia, Pa.
Urbonienė - Klimaitė, Veronika, na, Jono duktė, 

kiai būtų apdėti piniginiais■ Vaikšnoras (ar Vaišnoras), Valiukevičius, Boleslovas, 
mokesčiais. {Pranciškus, sūnus Jurgio, gydy-

Ar tokia reforma būtų.tojas.
Sovietuose galima, tenka Bardauskas, Bronius, Povilo s., 

iš Raseinių apskrities.
Burniauskas, Ignacas.
Cajauskas, Aleksandras,
Mažeikių.
Čepulis, Jeronimas, kil 
Dūkšto, Mykolo sūnus.
Černiauskas, Leonas, Karolio 
sūn., — prašoma atsiliepti jo 
našlė ir vaikai.
Danėnas, Petras ir Stasys, iš 
Jadagonių k., Lekėčių v., ša
kių ap.
Dunėnas, Antanas, Justo sūn.
Grigaitis, Antanas, Antano s., 
ir jo sūnūs Antanas ir .Juozas.
Gužauskienė-Jucytė, Ona, Juo
zo duktė, iš Tauragės apskr.
Jacevičius, Antanas. *
Jukna, Stanislovas, g. 1922 m.
Kleismantas, Pranas.
Klotz - Klidienė, Morta.
Korkuzas, Aleksas ir Vincentas, 
ir sesuo Kazė.
Lileikis, Eduardas, Adomo sūn.
Liubinas, Gediminas, Vinco s.
Lorenz. Georg, gimęs 1905 me
tais. 1943 metais buvo Posen,
VVarthegau.
Lubik. Larry A.
Mačiukas, Mamertas, gyvena 
Kanadoje.
Makauskas, Minios, gyvena Ka
nadoje bene pakeitęs pavardę į 
Miniusevičius.
Matulevičius, Petras, Antano s., 
kilęs iš Šiluvos (šidlavos), Ra
seinių ap.
Mikulevičius, Vincas.
Milašaitė, Aleksandra, Motie
jaus duktė.
Miniotas, Povilas, Prano sūn.
Miniusevičius (buv. Makaus
kas), Minius gyv. Kanadoje.
Napeklvs, Petras, iš Utenos ap.
Petkus, Petras, Jokūbo sūnus, 
gimęs 1921 metais.
Petronaitis, Antanas.
Pociutaitė, Juozajtata, Juozo d., 
iš Užugirio (Užulėnio) km., Ši
lų parap., Taujėnų vai.
Pukienė, Petronėlė, ir sunūs 
Juozas ir Petras, gyveno Wor- 
cester, Mass.

svės. Tačiau ar to norėtų su
silaukti Kremlius?

KEITĖ KAIP KEPURES

Prancūzijos vykdomoji 
valdžia buvo keičiama kaip 
dabitos kepurė. Nuo 1944 
m. rugsėjo 26 d., kada de 
Gaulle sudarė pirmąją išlai
svintos Prancūzijos vyriau
sybę, iki dabar buvo 25 mi
nisterių kabinetai, dabar de 
Gaulle vadovauja 26-jam.

Pati pastoviausia buvo so
cialisto Guy Mollet vado
vaujama vyriausybė, kuri 
išbuvo 18 mėnesių (1956-57 
metais), o Henri Queuille 
vyriausybė 1950 metais te
išsilaikė vos 3 dienas.

5 JARDŲ KOPŪSTAS

Yra išrastas naujas chemi
kalas, kuris vadinamas Gib-' 
berellin. Jo visos savybės 
dar nėra gerai ištirtos, bet 
žinoma, kad jis labai skati
na augti kai kuriuos auga
lus.

Norintiems jį išmėginti 
patartina pradžioje tevarto- 
ti labai mažais kiekiais.

Rusai jau pasiskelbė to gib
berellin pagalba išauginę 3 
pėdų morkų ir 5 jardų ko-

, . .. ... pūstų, gibberellin sutrumpi-
bainų — jiems jie buvo per-!n^g aUgajų augimo laiką nuo 
brangūs ir pergnozdiski.1 mėnesių iki savaičių ir tuo 
Dažnai buvo perkama ma-i kūdu įgalinu auginti tuos 
žiau ir traktonų — kolūkiai į lus toli^oje šiaurėje ar 
norėjo verstis su savais ark-dykumose
lals‘ _ . Rusai nesako, koks taip

Pamačiusi, kad išparduo- užaugintų daržovių skonis ir
dant stotis, su kolūkiais da
romas menkas biznis, kom
partija bandė per savo vie- Indonezijoj yra apie 79 mil. 
tos organus vietose paveikti gyventojų, jie gyvena 3,000 sa- 
kolūkius, kad nedarytų Iv ir kalba įvairiomis 40 kalbų.

kitos ypatybės.

nuo

nuo

Išėjo naujas, įvairus, įdo
mus “Darbo” numeris, ku
rio kaina 75 centai, metinė 
prenumerata $2. Adminis
tracijos adresas: 5410 Sixth 
Avė., Brookiyn 20, N. Y. 

Vaitelytė - Augunienė, Antani- Ji galima gauti ir Keleivio 
įstaigoje.

VIa- j Jame rašo: K. Barėnas a- 
do sūn., gvv. Brazilijoje. pie rašytoją Joną Biliūną, J. 
Valius, Jonas, ir jo sūnūs Juo- Kaminskas apie bažnyčią ir 
zas ir Stasys, iš P|prūdžių km., socializmą, dr. P. Ancevi- 
Raseinių apskr. čius apįe Kanados socializ-
Varatinskaitė, Elzbieta. mo p Šveikauskas a-
Vilkas, Domininkas, Antano s. , • XT ‘ i t
Zakis Edvardas karininkas :Pie NaPoleon3 Jonuską, J.

Vincas Gaitanides apie šiandieninę 
humanizmo paskirtį, R. Šil

Kaune.

Zienius, Klemensas 
Simo sūnūs.
Zube, Adolfas, Kosto sūnus.

Ieškomieji arba apie juos a. *>erri» J. Gimbutas apie Ue-
nantieji maloniai prašomi atsi- tuvos kaimo ir kolūkių ar- 
liepti šiuo adresu: chitektūrą, V. Miliūnas ir J.
CONSULATE GENERAL OF Greimus apie iš Lietuvos at

ir

bajoris apie Algirdą Land-

vykusių ekskursantų susiti
kimą su lietuvių profesorių 
Egipto sostinėje, Petr. Taru- 
lis duoda “mažųjų įvykių ir 
nelauktų išvadų apsakymą” 
—Pakeliui i vienuolyną ir 
tt

Visokių polinkių skaityto- 
rikos Lietuvių Taiybos vice- jai ras jame įdomios me- 
pirmininkas, Čikagos sani- džiagos. Visiems, norintiems 
tarinio distrikto pirminin- ko nors nauj0 sužinoti žmo- 
kas, sulaukęs vos o9 metų rėmf tikl.ai Darb
amžiaus. skaitvtiVelionis buvo plačiai ži- sRaltJtl‘
nomo savaitraščio “Lietuva”
leidėjo ir bankininko Anta- V/GRCESTER, MASS.
no Olszevskio sūnus, iš jau- --------
nų dienų įsitraukęs į lietu- Žinios vėl eina

vo tėvų krašto — Lietuvos .Woicesteno Lietuvių Ži- 
likimu sielojęsis iki pat mir- nlos pasirodė po įlges- 
ties, nors buvo čia gimęs ir nčs pertraukos. Mat, jųre- 
augęs ir Lietuvos nebuvo daktorius V. Mačys buvo 
matęs. gana sunkiai susirgęs, o pa-

Velionis buvo tautininkų vaduotojo neatsirado, 
srovės žmogus, bet ne sme- ... _ „ .. ,.
tonininkų raugo. Jis ir sa- Minės Birželio dienas 
viskius vis suko vienybės su 1941 m. birželio išvežimus 
kitomis grupėmis keliu, jis minės birželio 14 d., šešta- 
iki pat mirties buvo nuo- dicni Maironio parke. Ral- 
mones, kad Altas turi būti
sudarytas

re

LITHL ANIA - 
41 West 82 nd Street 
New York 24, N. Y.

MIRĖ ANTANAS OLIS

Birželio 3/d. Čikagoje mi- 
adv. Antanas Olis, Ame

... , . • bes prel. M. Krupavičius,iš visų ketunu , -1 - - ,v • .i«Ko bus ir menine dalis,kai dalis jo partijos • »• *.
žmonių yra link* A1t.P no- Minėjimą rengia Lietuvių
srovių,

linkę Alte ne
bendradarbiauti.

Velionio asmeny Ameri
kos lietuviai neteko vieno 
žymiausiųjų veikėjų, kuris 
ir Amerikos politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime demokratu vadovybe 
pajėgė vaidinti gana žymų "......
vaidmenį: buvo didžiulės Čia Įvykusioji Krikščionių

Bendruomenės apylinkė.

CHICAGO, ILL

Nauja krikščionių

Putelis, Petras, Kazimiero sūn. cjkagOS miesto sanitarijos demokratų konferencija iš- 
šimkus, Moru gyveno Laflin distrikto įstaigos prezidentu rinko naują partijos vado
se, ( hieago Iii. įr republikonų partijoj įta- vvbę, i kurią įeina šie as-
Statkus, Antanas ir Martynas. - - ‘
Vinco sūnūs, iš Čekiškės vai.
Tiškinienė, Kotryna, prašo atsi
liepti savo sūnų.
Vitkevičius, Jurgis.
Votkas, Adomas, iš Peiksvų k.,
Kėdainių apskrities.
Voroneckas, Pranas, Vinco sūn., 
kilęs nuo Dūkšto.
Žemaitytė - Smilgus. Elena, Jo
kūbo duktė.
Paškevičius. Aleksanflras, Jono 
sūn., gyv. Brazilijoje, r 
Plickaitis, Jonas ir Juozas, Ire
nos Valinskienės broliaj. . ..
Sčeponas, ar šče,x>navičius An-'k«ria pirmoji respublika. Ji

kingas asmuo.

KETVIRTOJI
RESPUBLIKA

menys: Dr. Kazys Šidlaus
kas (pirmininkas), Pr. Vai
nauskas (vicepirm., iki šiol 
buvo pirmininku), P. Mal-

--------  deikis (sekr.), dr. V. Litas
Kas ta ketvirtoji Prancū- (ižd.), dr. Danilevičius, K. 

zijos respublika, apie kurios Pabedinskas, kun. V. Zaka- 
galą dabar plačiai kalba- re vičius, A. Gražiūnas ir St. 
ma? Dzikas.

Kilus didžiajai Prancūzų — k^tentai ir
1 evoliucijai astuonioliktojo tvnerjopį talentai sudaro pilie- 
amziaus gale, karalius buvo garbės vainika> o 
nuverstas, ir 1793 metais į- darbas tikro širdies akstino.

Vaižgantas

1 i
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r
MATCDTT CITVD1IT6 Ii Dar yra vietų, kur moteris
iTlV 1 LillU U Ik I UI U O I perka ir parduoda. Aš nie-į

7 kada nepamiršiu vienos a- 
. merikietės daktares pasako
jimo. Ji nuvyko į Egiptą li
goninėje dirbti. Kartą ara- 
Jbas atvedęs i ligoninę savo 
į žmoną sveikatai patikrinti.

Protinga baimė gali būti buctojų ‘ March of Dimes” 9\ld^’ ^..da.uJ .se,^a ** ma" 
labai geras dalykas. Baimė fondai išlavino tūkstančius zai tegali airoti. 
dažnai žmones sustabdo naudingu žmonių, kurie Daktarai, patikrinę ją, nu- 
nuo neprotingų žingsnių. Ji šiandien ‘ dirba išsilaisvini- statė* kad J1 labai sei^a lr

MOTERŲ SKYRIUS

Baimė gaS jums padėti

|| AR MES LYGIOS?
A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

kad jai reikalinga daryti o- 
peraciją. Tada vyras pa
klausęs, kiek ta operacija 
kainuos. Kai jam buvo pa- i 
sakyta kaina, tai jis pareis- i 

galk kęs, kad neapsimoka tasda- '

užpuolimo atveju juos ver- muj RUO IIįzlį ;r luošumo, 
čia gintis, baimes reakcija Tautinio Fondo darbo re-
^T!^ina^vh,?AaJe^t adatai p-naikino vaikų pa- 

Bijos gerovei. ralyziaus baimę. Milionai
Vaikų paralyžiaus nugulė- zn,0**«. b’?v° ?*“?**““ 

jimas ii via protingos žmo- Protingi, ieškodami Salk nieiau bus ki-
niu baimėm vaisius. Milio- skiepu apsaugos. iaciaune-1J 7 n J , x- T- - i mų oaimes \a.biuj>. jii.io JC- tą žmoną nusipirkti. Jis uz-,
nai žmonių, išsigandę baisių raunei, baimei nesant pa- arldin žmona mi.
epidemijų, siaučiančių per Rankamai išplitus, milionai* . ..r^ • *
visą kraštą vasaros metu, bi- kitų žmonių lyg būtų neiš- 11 »
jodami prarasti sveikatą ir maneliai nepaiso fakto, kad r.e 
šeimų laimę, susitelkė per be skiepu jie gali pasidaryti ^kime zvigsni ! I-ietu- 
“Mareh of Dimes” vajų no- pumomis' šios baisios ligos v«: . ,ka,'. «>es jų Įialikome 
rėdami paremti darbų ir or- aukomis kuri vis dar pnes kelias oesimtis metų..
gamzacijąs, kovojančias neapsaucotus asmenis. Or tada musų vaikinai zmo-
§ce£^a Artėjai vasarai, būtu ee- nl;. neP]! ko; bet. “ 131 .‘Tj
20 sios oiganizacijos metu . . <. ~ vai turėjo brangiai sumoke-
Tautinis Vaiku Paralyžiaus ia* }ei zmorie> atuzveig- dukters kas na-'
Fondas išvystė sau<n» ne- tu 1 gvdvtojų perspėjimus. Kaa J4 uuKteus h<K. pa tonaas išvystė saugią, ne- - - s- . f i.jiimtų uz žmonas, turėjo ■ brangių ir įspūdingų apsau- Buzelio menuo jia va.kų
gą pnes šią baisią ligą — paralyžiaus sezono pra-:
Salk skiepus. ' “ džia. Jeigu jūs dar neisiskie- į?UTia?’* , , , , ,

. . „ „ tn«t i-a KJint; Man atrodo, kad arabu el-Tautims Fondas, pasalm- PDct> .turJl ,ko “M1; V.e!'iffesvs te’‘simre*nis iei iie
damas šios baimė* nriežasti kit pnes baime, jsiskiepykit ^s-s. te-smgesnis, jei jie uamas sios uaiines pnezasų, £ i j * i -i užmoka tėvams už m var<ra.padare dar daugiau, negu DABAR, kol dar yra laiko.
tik skiepus. Ieškodami Taip pataria Draugija ko- 
apsisaugojimo priemonių, vai su vaikų paralyžių.
“March of Dimes” tyrinėto----------- 2---------------
jai išvystė mokslines žinias,

JI PERDUODA VĖLIAVĄ

Karo laivyno akademijoj kasmet birželio mėnesį is- 
k ii m ingai perduodama tautinė vėliava kitai kuopai. Tam 
visuomet pakviečiama mergaitė, šiemet ta garbė teko 
Margaret Anne Spencer iš Norfolk, Va. Dešinėj stovi 
akademijos viršininkas admirolas Smedberg.

Paskenduolė

TĖVYNEI

KAIP KARVES ŠERTI

užmoka tėvams už jų vargą,; 
kol dukterį užaugino.

Prisiminus tų dienų Lietu
vos moterų gyvenimą, šiur
pas ima. Kiek ji turėjo 
dirbti! Vasarą ji lygiai sukurios šiandien atidaro du 

ris naujiems laimėjimams Wisconsin 
žmogaus gy vybes ir jąr.ai- mokslininkai patyrė, kad 

C1^ studijose, geriausia karves šerti kūtė-
Vykdydamas savo progra- je §ienu ir silosu. Jie išskai- 
mą pagelbėti \aikų paraly- į kad tuo būdu šeriant.............. ......... ..... .......
žiaus aukoms, Tautinis Fon- karve; nakanka nusės akro 5UiauRę\ v?7 
das isvvstė namus «rvdvruo - paKanKa puses amo dai^u teturėjo, jiems buvodas išvystė nauju, gy dymo zemes, o senant šviežiu pa- tikras noilsis o moterims
budus, kurie vartojami tuk- reik intymiu dešimtu- L k Polį1?' 0 moterims
stančiam nelaimintru viso- ♦ • i v J darb^ nasta nepalengveda-
7. ,. m JU, gi lauke ganant net de- vo. reikėio Der naktis vern-kių ligų ištiktų aukų grą- vwniu dešimtuiu taitri be- J- 1 - J • Pei naktis y erp- 
žinti i naudinga evvenima j • v • ’ g fa’ aust1’ V1SUS nama niososveik dvigubai.____________ darbus dirbti. jj J žiemą

priežodis sako: -r- Pirmutin4 kėlėsi ir Paskuti‘

vyrais dirbo laukų darbus, 
universiteto reįkėjo ir namų darbus 

nudirbti: gyvulius apžiūrė
ti, apskalbti, sulopyti, valgį 
išvirti, vaikus auginti. Žie-

rai mažai

Tėviške! Buvai kadaise tu dar miela 
Su giriomis, klonių lyguma—
Dar šiandien aukočiau tau savąją sielą, 
Kad būtum laisva, visad sava.
Kai ašaros brolių kalėjimus graužia, 
Ant rankų retežiai kieti,
Kai daugel jaunatvėj giltinė palaužia — 
Ir meilė palieka karti.
Ir lygumos, kloniai tavieji išblanko.
Ir virš sidabrinių rūkų

ti-onlcn^,2___ l=ii_uiiueus i_
luiiuura giiauoviiuo

Ir siaučia vilkstinės žaibų.
VI CA1IOV

vėtros.

Jiems padėti ir sutelkti pa
kankamų skaičių mokslinin-Į Arabų priežodis sako: “Ge- 
kų, gydytojų, fizinės terapi- riausias draugas nelaimėje yra 
jos specialistų ir kitų dar-; knyga”.

'^sroccpeoooaoooesooeoooooeooooM

Regiu jau: atūžia pavasario 
Žaibai tuoj susikryžiuos,
Ir tavo, tėviške, apraudotus klonius 
Baisiausi uraganai šluos.

M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
IKI

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

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai, kaina ..................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusk, kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va
lučio romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ......................... $3.00

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas y’asaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys Įrištos j vieną kny
gą. kieti virsti, 631 puslapis. Kai
na ............................................... $6.00

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

popieriuje. Kaina ..................... $8.50

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke
turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąautienė. O. Radaitienė. E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ......................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pu

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

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

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG. 
LIŠKAI. Oriausias vadovėlis pra

ris angliškai mokytis; duoda 
angliškus pasikalbėjimus........................... Ttt

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 Įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina .......................................... $2.00

BARABAS. Paer T.ngerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romop?. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................ $2.25

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

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl- Kaina ____ $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

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

VAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
cbelsonienis parašyta: 250 Įvairių 

receptų. 132 pus). Kaina ....$1.25
KOKIUS OTEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievu yra vi
sokiu Įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai ’ 
Kaina ................................................. $1.00
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M Vaigdkos parašyta knyga, 250 
ausi. Kaine .......................... $?^5O
k KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai.
,50 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. 
Minkštais viršeliais .....................$1.00
Vrr.AIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičiu Kalvarijos pra-
®ities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina .$4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bo'.ševit- 
u,o istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos, 96 puslapiai.
kaina .....................................................
MIRUSIOS SIETZ1S. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25

nė gulėsi.
Dar laiminga buvo ta, ku

ri nebuvo mušama. Skųstis, 
kad esi mušama buvo laiko
ma gėda, gėda ir kitiems tai 
pasakyti, todėl j'os kentė 
kiek tik galėj’o ir dažnai 
nelaiku mirdavo.

Atvažiavusios į ši kraštą, 
radome kitą tvarką, čia vy
rai privalo su žmonomis ge
rai elgtis, yra Mam pasi
skųsti ir kam sudrausti, bet 
dirbti turime ir čia daugiau 
kaip vyrai.

Daugelis gauname dirbti 
fabrikuose. Grižęs vyras yra 
laisvas, daro ką nori, o mes 
turime skubėti pietus ga
minti, reik skalbti, namus 
valyti, reik vaikus prižiūrė
ti. Vyrai nemėgsta mums 
padėti, nes j’iems mūsų dar
bas per prastas.

Taigi, nors kalbame, kad 
turime lygybę su vyrais, o 
iš tikrųjų jos nėra, mes esa
me silpnesnės ir todėl 
skriaudžimaos. Montrealietė

1930.9.10

BE REIKALO
PRIEŠINAMĖS

Alfonsas Jakubėnas

NETVARKINGI .
DARBDAVIAI

Visai kitokia buvo Veronika pirmiau. Jau treti 
metai tarnauja ji Šepečių sodžiuje turtingiausiam ūki
ninkui Kaikariui, ir per tą laiką taip ji susigyveno ir 
susiprato su šepetiškiais, jog kaip čia gimusi buvo.

Ir vikri gi buvo Kaikario Veronika: ar tau vaka
ruškose, ar tau pabarėj, ar gegužinėse, ar klojime— 
visur ji pirmutinė. Ir gera dainininkė buvo, ir balsą 
gerą turėjo. Visus kadrilius, visas polkas išeiti mokė
jo, o dainelių dainelių, tai ir per dvi šienapiūtes visų 
neišdainuodavo.

• Namie irgi tikra šeimininkė: ir prastus, ir aštuo- 
nianyčius pati įsiverti bei išsiausti mokėjo. O ruoša, 
anot Kaikarienės, “tirpdavo jos rankose”.

Bet ir veidelį gi gražų Veronika turėjo. Ir kad 
nebūtų ji buvusi prasta bekraitė tarnaitė, tad piršliai 
ii- jaunikiai seniai būtų suvalgę tėvelio dvarelį.

Kai apsitaisys, būdavo, Veronika naująja, jos pa
čios išausta rainele, gelsvas kaseles supins dvigubu vai
nikėliu, perriš jas raudonu kaspinėliu, padabins žalio
mis rūtelėmis, prie krūtinės prisisegs gėlės žiedelį ir 
apsiriš balta skarele, — tai į ją pažvelgus Dievas žino 
kas darydavos ne vieno vaikino širdyje. Tada tai ir 
paties turtingojo ūkinirko sūnus prašnibždėdavo: ‘‘Kad 
tik tėveliai leistų, tuojau vesčiau ir nepažiūrėčiau, kad 
ji bekraitė mergaitė”.

Ar bažnyčion, ar iš bažnyčios, ar pakromy — vi- 
isur Veronika ne viena.

—Veronyt, mes šiandien nueisime į Šepečius va
karuoti, žiūrėk, patikit mus ir gražiai priimkit, — kal
bino ją, išėję iš bažnyčios, Bukonių bernai.

—E kolgi, jei atsinešite riešutų, saldainių ir bent 
pora butelių vyno, tai patitiksime, ir už stalo pasodin
sime! — ilgai negalvojus atrėžia jiems Veronika.

—Veraniut, Veraniut, žiūrėk, nepasivėluok vakare 
“mojavon”, šiandien “Noveną” pradėsime giedoti! — 
šaukė ją tetulė Juozaponienė, tešlotomis rankomis iš
bėgusi iš pirkios.

—Vėronvt. širdele, kada eri “liūdnąją” sudainuo- 
sime: vakar su močia iki vidunakčio išsėdėjome be
laukdami,— kalbino ją iš kito kiemo bevaikis dėdė 
Anupras, kuris vis juokdavos pasiimsiąs ją už išdukterę. 

Per kopūstus, per batvynius
Pas mergaites ant nakvynės...
Ri tai, ri tai ta, ri ta, ritai tam!... 

išsišiepęs ir pats sau pritardamas armonika uždainavo, 
sutikęs ją viduryje sodžiaus, Šaltenio pusbrolis.

—O kai rytoj kiaules pramiegosi, ar nelups ker- 
; džius? — juokdamasi atsako jam Veronika, o susigė- 
! dęs vaikinas, tik paėjėjęs gerą ariamą varsną, pasako 
į pakaušį: “O tai sarmatos padalė, gyvačiukė!”

Kai kurios mūsų esame: Michigano valstijos mo-- Žiemą, būdavo, ims ir pogulio vietoje perbėgs per 
priešingos kūno lavinimo kesčių įstaiga patyrė, kad sodžių: vienoje troboje pavogs kieno ratelį ir, užver- 
pamokoms mergaitėms. O arti 20,000 darbdavių dau- . tusi jį ant pečių pirmam pasipainiojusiam vaikinui, 
visai be reikalo. giau kaip $15 milionų is- jįeps nešti ten ir ten; iš kitos draugės pagriebs linų

Mes nežinome ar gal ne- skaitė iš savo darbininkų ir j ^UO(jeų^ ^ar kitos nuriš raikštį, išsuks verpstą, iškrapš- 
norime žinoti, kad augantis tarnautojų pajamų n sočia- j tyg ^pūlę; kaikurioms, prastesnėms, stačiai riktelės per
vaikas naudoja daugiau; linio draudimo mokesčių ir
kaip 500 raumenų. Jei jie i jų neįnešė kam priklauso rateljai- viešėti kokion nirkion nors viso sodžiaus
jaunystėje nėra tinkamai! Anksčiau uz tų išlaikytų, 1^leliais vieseti KoKion piiKion nore viso sodžiaus

langą arba mostelės ranka, ir žiūri, vakare susirenka

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

•i« So» Boston Z7«

lavinami, negali užaugti mokesčių pavėluotą sumo-
sveikas žmogus. kėjimą nebuvo baudžiama,

Mokykloje berniukai įi»!^^.da^ar baudžiama
mergaitės ilgą laiką turi P^^?® pabauda iki $5,000 
praleisti suole sėdėdami, jų lr kalėjimu iki 1 metų. 
kaulai nėra reikalingoj pa
dėty, šonkauliai spaudžia MENŲ PO VANDENIU

virškina-' Jungtinių Amerikos Vals- 
mieji organai suspausti,1

JI LAIMĖJO

EL-A Izraelio lėktuvą lini
jos tarnautoja Illa Har-EI 
išrinkta tarptautine lėktu
vų tarnautojų gražuole.

krauio anvtaka sutrukdė’tybių atomo jėga varomi P°- kraujo apytaka sutrukdyta, vandeniniai karo laivai ska. 
žodžiu, visatai yra labai za- te Jr At,anto

= Tzmuinam aUganCIHm °r' denyne vykdomų manevrų
v- i • •_ i metu išbuvo pasinėrę van-Kūno lavinimo pamokos, d 8„ d J u Tie* . 

zardima t? žalų gali: kiek vanįenyne da; nž vienas
‘r būk,n?e tlkn;s’ povandeninis laivas nebuvo 

kad jei tos pamokos butų šbuvGS Pernai Seauolf te- 
iš mokyklų tvarkaraščių pa- ISu™ 16 d™enu 
šalintos, tai ligoninėse irĮ1800™ lb aien1- 
sanatorijoj ligonių skaičius j M Ut<( 4nl(1KM „ k.lnv 
žymiai padidėtų. Inas neskaito “Keleivio**, para

Motina <tnk iėsirnAyti. 
tams tik $4.

Kaina me

Yra naujas įvairiu metalų soli
dus lydinys CORELING, kuris turi 
gryno sidabro išvaizdą ir grožį, bet 
niekuomet repa i uosta. Joks mais
tas. prieskoniai ar oras nekeičia 
Coreling spalvos. Niekada nereikia 
šveisti ar chemikalais valyti. Puiku 
iškilmėms stalą paouošti, patvaru 
kasdieną vartoti. Modemiškas sti
lius. jvairūs raštai pasirinkimui.

Geriausia dovana giminėms ir ar
timiesiems. Parodoma per rekomen
dacijas, krautuvėse neparduodama.

Pasiteiraujant rašyti lietuviškai ar angliškai: A. VIRŠILA 
c/o Coreling Distributors P. O. B. 61, Roslindale 31,Mass.

merginos.
Apsiliuobę ateina ir vaikinai. Atėję kas pančius 

suka, kas vyžas pina, o kas tiesiog ir niekus plepa su 
merginomis. Ir ilgai paskui tą vakarą po sodžių skam
ba linksmi jaunimo juokavimai ir dainos.

Tik vienui vieno daiktelio neteko Veronikai — tai 
dievobaimingumo, už ką ją sodžiaus moterėlės ir bar
davo, ir ūdydavo ir privedžiodavo, ir baisių baisiau
siomis kankynėmis po mirties baugindavo, tačiau nie
kas negelbėdavo; o jei kai kada ir paveikdavo, tai 
neilgam.

Būdavo, kai “mojavoj” arba šventadieniais, rožan
čių kalbėdama, pažvegs Veronika į kokį snaudžiantį 
vaikiną arba dievobaimingai lūpomis klebenančią bo
belę ir, nebeišsiturėjusi juoku, prunkštelės per nosį, o 
paskui ją ir kitos.

Na, ir prasidėdavo gi tada, anot Juozaponienės žo
džių, “velniui garbė”.

—Dievui tik ant garbės, sakau, su tokia malda,— 
pertraukusi pamaldas, pradėdavo Juozaponienė. —Ar 
pikta dvasia apsėdo, ar kurių norų? Gal užmačius 
čia? “Antra tajemnyčia. Aplankymas Elgėtės šventos. 
Tėve mūsų, kursesi danguose...” — toliau poteriaudavo.

Merginos pačios save žnaibydavo, kramtydavo lū
pas, stengdavosi įsivaizduoti baisiausias pomirtines kan
kynes “čyščiuj” ir šiokiu ar tokiu būdu mėgindavo 
nusiraminti.

Tačiau nusiraminąs vos tik prieidavo Veronikos 
eilė kalbėti paslaptį, kai ji lyg poterius pamiršdavo, 
lyg kuo paspringdavo, lyg kosulys paimdavo, ir žiūri, 
viena kita mergina, padariusi nekalčiausią veidelį ir 
užtraukusi ant akių skarelę, išsprukdavo iš pamaldų.

(Bus daugiau)

f
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draugijos “žvaigždė” išlai
komose mokyklose mokyto
javo mokytojas Stasys Ma- 
tijcžaitis, Lietuvos nepri
klausomybės metų pradžios 
'mokyklų lietuvių kalbos va
dovėlių autorius — Esmai

Rygeje prieš 50 metų
J. VLKS

(Tęsinys)
“GIEDROS” DRAUGIJA

1908-13 reakcijos metais bolševikų ir menševikų vei- 
Rusijos darbininkų socialde-* kimo taktika veik tik tuo ir 
mokratų tarpe ėjo kieti gin- skyrėsi.
čai, ar tos reakcijos metais! Ano meto Lietuvos ir Lat- 
yra galimas bet kuris kultu-vijos socialdemokratų parte
rius darbas tarp darbinin- jos anie bolševikų ir menše- 
kų ir ar iš viso verta tokiu vikų ginčai buvo svetimi, 
darbu legaliose gyvenimo 1922 m. “Komunaro” Nr. 
sąlygose * verstis. Rusijos str. “Iš mūsų praeities” pa- 
darbininkų socialdemokratų sisako, kad Lietuvos sočiai- 
kairysis sparras —‘ bolševi- ' demokratų partijoj tie gin-rytų “Giedros” draugijos 
kai buvo tada tokio įsitiki-'čai nesireiškė. Tiesa, ten 
nimo, kad nedera pradėti pat pasisakoma, kad LSDP 
viešai darbininkų kultūrini- ■ pradėjo 1910 m. leisti “lik- 
mo darbu legalizuotis. Toks
legalus darbininkų kultūri-

mas kaštavo 5 rublius, bet griežia viola ir estas Endel Sukūrė šeimą 
juos apsimokėjo duoti — Kaiman, Pabaltiečių Dr-jos 
draugija pradėjo veikti.

(Rus daugiau)
vadovybės veiklus narys, jos Walter Bajerčius gegužės 
organizuojamų koncertų su- 25 d. susituokė su Joana

PHILADELPHIA, PA.
manytojas. Giedraityte.

Beveik visa šventės pro- Ant jau 
gramą rodoma ir televizijo- v03 neuždžsi

tis. Jis buvo palankus dar- Senu Mėto ženklų paroda ‘je (kanalas 2). >_______________________
bininkų socialistiniam judė- d* * i* .i --------------------------- keikia karmoj darbininko
jimui, bet savo būdu buvo|FedUd ™uX S,,te“

reuerai namuose, ----------- iauko darbus. Geram žmogui puikiau-didelis individualistas, pla
čiai išsišakojusi asmenybė, 
tai jam buvo sunku prisi
derinti prie bet kurios drau-

202-204 N. Broad St bus Romos Katalikų Su-,
‘American Firet Day Cover Mass. apskri nu_
Society , susirinkimas, ku- pasveikinti Amerikos

šia vieta. Prašom kreiptis: 
Mrs. Mary Stosimas 
R. D. *4
Cortland, N. Y. (24

rių nariai reikalingi draus
mės. Lietuvių socialdemo
kratų junginio vadovybė 
kreipėsi j jj, kad jis suda-

Norton vokų su senais Lie-:94 k
tuvos pašto ženklais paroda. į *__ _

W. Norton turi net 20 to-'i » 
mų senų Lietuvos pašto 
ženklų ir vokų.

Di.eną taupyk rytojai, ae 
darbą.

Vedybos
Paieškau gyvenimo draugės nuo 

z60 iki 65 metų amžiaus. Aš esu na
šlys, moteris mirusi. Dėl platesnių 
rašykite:
* Mike Urba

General Delivery
St. Petersburg, floridą

Vedybų tikslu ieškau , moters nuo 
38 iki 42 metų, vidutinio ' ūgio ar 
aukštų, kuri dar nėra buvusi ištekė
jusi. Susipažinimui prašau rašyti:

Mr. J. Yudies (24
1291 Eastern Pjauay 
Brooklyn 33, X* Y.

įstatų projektą. Jis neatsi 
sakė, tokį projektą parūpi
no. Tas projektas kelis kar- 

vidatorių” žurnalą “Visuo-tus buvo socialdemokratų 
menė”. Likvidatoriais tada svarstomas, aptariamas ir te
buvo pravardžiuojami so-Tiko tik viena: įstatus išver- 
cialdemokratai, kultūrinio įsti j rusų kalbą ir juos duo- 

mą, prasidės taikstymasis ir darbo šalininkai. Bet tojeįti valdžios įstaigoms patvir- 
prisiderinimas prie esamų pačioje “Visuomenėje” ben-'tinti.
gyvenimo sąlygų, o darbi- dradarbiavo ir Vincas Kap- j^aip tik tuo pačiu laiku 

atsiradau aš Rygoje. Buvau 
paskirtas vienos “žvąigž- 

Maskvosi^ės” draugijos mokyklos 
S vedėju mokytoju. Deja, to-

nis darbas tik atšipys darbi 
ninkijos revoliucini budru-

ninkija, bolševikų to meto sukas ir tą žurnalą jis tik 
įsitikinimu, turi būti visuo- tada “likvidatorių” pavadi 
met esamai tvarkai opozici- no, kada valgė
joj ir tokis revoliucinis dar-' duoną. ______
bininkų nusiteikimas yra! Gi kitas vėliau į bolševi-J j£ mokykloje dirbau vos po- 
palaikytinas ir ugdytinas, Į kus išvirtęs Zigmas Aleksa- mėnesių. Mano paties di- 

Rusijos darbininkų sočiai- Angarietis bendradarbiavo džiausiam nusistebėjimui
demokratų dešiniojo sparno 
—menševikų buvo skirtingi 
įsitikinimai ir kartu praktiš
kas veikimas. Jie įrodinėjo, 
kad tas revoliucinis darbas 
ir demokratizmu pagrįstos 
tvarkos siekimas, pagaliau 
socializmo kūryba yra įma
noma tik tarp kultūringų 
darbo žmonių. Iš čia sekė 
jų, menševikų, įsitikinimas,
kad bet kuriose gyvenimo---- —--- ------- -  _
sąlygose yra būtina kultūri
niai tarp darbininkų veikti. 
Veikti jų pačių sudarytose 
kultūros reikalams skirtose 
organizacijose, kurios rū
pintųsi savo draugų kultū
rinimu, jų švietimu net pra
dedant nuo beraščių moky
mo skaityti ir rašyti.

O kultūriniam darbui yra 
būtina sava spauda. Tokioj 
spaudoj net reakcijos me
tais legaliose sąlygose, esą, 
galima darbininkiją supa
žindinti ir su socializmo te
orija. Ir menševikai neatsi
sakė nuo tokio veikimo: jie 
leido savo spaudą, steigė 
darbininkams šviesti įvai
rias draugijas.

Anais reakcijos metais,

Keleivyje . Jis. rase. iš paaiškėjo, kad aš esu poli- 
Kalvarijos kalėjimo, vėliau tiniai neištikimas, tokie pra- 
is ištrėmimo vietos Sibire ir nešimai buvo Su_
jo tada Keleivyje rasy- vajkų žandarmerijos valdy
tuose straipsniuose nėra me- bos &u pastaba, kad man 
į?, bendro su bolševizmu. neleistina toje gubernijoje 

ir J1S Pradėjo valgy- gyventi... Teko privačiai 
ti Maskvos duoną; tai ėmė verstis pamokomis, spaudoj 
komunistų spaudoje įrodi- bendradarbiauti, kad galė- 
nėti, kad dar pnes 1908 m. giau susi<jaryti pragyvenimo 
Lietuvos socialdemokratų Būsimi gjedriečiai
tarpe buvo pasireiškusi bol- Buvo gymgąge rizgius su 
ševikinė srovė, kuri grūmėsi manįm, jr man buvo pave- 
su ‘likvidatonais . sta Lietuvių darbininkų

Lietuvių socialdemokratų draugijos įstatus išversti į 
junginyje veikusiame Ry- rusų kalbą ir juos legalizuo- 
goje taip pat nebūta jokių ti. Tai buvo mano pirmas 
ginčų dėl legaliose sąlygose toks darbas, reikalaująs tu- 
kultūrinio darbo darbininkų rėti reikalą su valdžios įstai- 
tarpe: Po ilgų svarstymų gomis. Reikėjo išmokti “pa-
kultūriniam darbui, Lietu- tepti” kas reikia, kad drau- 
vių socialdemokratų jungi- gijai būtų leista veikti. Pa- 
nio vieningai buvo nutarta sisekė. Tas pirmas patepi- 
steigti Lietuvių darbininkų „
blaivybės draugiją “Gied
rą”. Būsimos draugijos met
menis sumesti, jos darbų 
gaires nustatyti buvo pajė
gus tas junginys, bet sura
šyti būsimo draugijos įsta
tų projektą —tokio savo na
rių tarpe nesurasta.

Rygos lietuvių švietimo

TRAKŲ VASARVIETĖ JŪSŲ LAUKIA
Trakų vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Quadric 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

Žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji, dideli laisvalaikiams* praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Quadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui $35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis:

‘ J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
TdefoMs: PUTNAM — WAh»ut 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

8LA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000*

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir tfvidešimčiri metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar

' B 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 mėnesi.
SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 

RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki
giUoa senatvė*.

Daugiau žudų apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose Ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
’ S«7 W«t SOS Straet. New York 1, N. Y.

Vielinės žinion

Varpas naujoj stoty

Nuo ateinančio sekmadie- 
Laisvės Varpo progra- 
baas duodama iš stoties 

WKOX 1090

i Pp ieškau mano tėvo sesers Jscen
os Kiaponytčs-GRIBAUSKIENĖS, iš 

' Lietuvos paeina iš Liškevos parapi- 
...... jos Lavunų kaime, Amerikon atvykoSj trečiadienį, birželio 11 prieš pirmąjį pasauliftį karą, gyveno 

dien%, nuo 4:15 iki 5:15bus £
, tarptautinė liaudies muzika, ti ar kas ją žino prašau parašyti 
tarp kurių bus ir lietuvių, D^^KuSyte
liaudies šokių ir dainų me
lodijų iš radijo stoties WX 
HR. j

Is

2050 S. Olsen Avė. 
Tųcson, Arizona (27

Gavo

Birželio 8 d. Lola Januš- 
kilocaldų nuo 8 vai. iki 9 ;kienė ir Vytautas Strolia
▼al. ryto.

Meno šventė prasidėjo

gavo Bostono universiteto 
diplomus. Iškilmingas jų į- 
teikimas buvo Boston Gar- 

į den patalpose. Diplomus į į 

I

Feliksas Sau lėnas Lietuvoje ieško 
savo sesers Elenos Saulėnaitės ište- 

i bėjusios už Liudviko Smelstoriaus. I 
'Ji, rodos, gyvena Philadelphijoj. Ji 
pati ar kas jų žino prašom parašyti 
šiuo adresu:

Smelstorienė Antosė 
Eišiškių raj., Valkininkų paštas 
Čižiūnų kaimas. (25
Lietuvos STR — USSR
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Jau septintus metus Bos- Į gavo 2704 studentai, 
tono miesto sode rengiama 
meno šventė šiemet prasidė
jo praeitąjį penktadienį ir 
tęsis iki birželio 22 d. Kiek
vieną vakarą nuo 8:30 vai. 
duodama nauja programa 
(baletas, opera, koncertas, 
vaidinimas). Visą laiką ten 
pat veikia ir dailės paroda.

Į tos šventės programą y- 
ra įjungti ir lietuviai. Visos 
šventės vyriausiu programos 
tvarkytoju yra Francis šid- 
lausnas, menu psrvuvj rvivn- 
ard Lukošius iš Noank, CL, 
yra įstatęs savo “Sodą”, 
orkestre <ontrabasu griežia 
Alfredas Kiškis ir Luiza Ri
škienė arfa. Liaudies šokių 
programa, kuri bus birželio 
17 d. (antradienį), aišku, 
negali apsieiti be Onos Iva- 
škienės vadovaujamo tauti
nių šokių sambūrio.

Paminėta, kad orkestre

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
(LITHUANIAN WORLD DIRECTORY)

Paruostas ANICETO SIMUČIO
Tai didžiausias informacijų šaltinis apie Lietuvą ir lietuvius 

koks bet kada buvo išleistas lietuvių ir anglų kalbomis vienoje 
knygoje, šis 464 puslapių veikalas yra pilnas informacijų apie 
Lietuvą, lietuvių kalbą, meną, literatūrą, muziką, sovietų oku
paciją. deportacijas ir t. t Jame surašyti keli tūkstančiai lietu
vių kultūrininkų, laisvųjų profesijų narių, biznierių, parapijų, 
klubų, organizacijų, radijo valandų ir t. t. Stambus iliustruotas 
angliškas skyrius, liuksusinis popieris, kieti viršeliai. Kaina $6.50. 
Tai kiekvienam lietuviui visuomenininkui reikalinga knyga. Ne
paprastai puiki dovana tiek lietuviams, tiek lietuvių draugams 
kitataučiams. Reikalaukite pas platintojus, arba užsakymus sius
kite: Mr. A. SIMUTIS, 41 W. 82nd SU NEW YORK 24, N. Y.

tassamu

Ar Nmi Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, f kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką iOO kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Ke«y Są., Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

UK

t

Grįžo J. Vaičaitis

Justinas Vaičaitis sugrįžo 
porą savaičių atostogavęs 
Cape Cod Jansonų vasarvie
tėje.

\ GER1AUS1S BODAS SIUSTI VAISTUS LIETUVON į 
YRA TIESIAI IS ANGLUOS AR ŠVEDIJOS

* Stręptomicinas 30 gramų ..............................................$11.25 »
* P. A. S. 500 tablečių po 0.3 gramus............................$4.15 (
* Rimifono Rocbe 300 tablečių ........................................ $3.50 j
* Serpasil (Ciba) 500 tablečių po 0.1.................................$6.50 į
* Aureomicinas 16 kapsulių po 250 mgr........................... $9.60
* Aspirinas (Bayer) 250 tablečių .................................$1.65
* Multivitaminai 500 tablečių ..............................................$3.90
* Vitaminai B-12 200 tablečių po 10 mers.......................$3.05

. * Vitaminai B-Complex 100 tablečių................................ $1.20
i —ir visi kiti vaistai ir taip pat dantų medžiaga, akiniai,
( aparatai klausai pagerinti, gydymo prietaisai— 
į PRIDĖK ITK $6.50 PRIE BENDROS SIUNTINIO KAINOS 
f Taip pat ir specialinis oro paštu patarnavimas
į Pridėk prie to paties siuntinio be ekstra pakavimo išlaidų:
I

GERAS PIRKINYS
Parduodu 2 bugalows 5 su puse ir 
2 su puse kambarių ir garažių, viso 
tris atskirus pastatus. Fomišių pil
ni namai. Kaina $8,500. Geroj vietoj,
netoli ežero Bece, Parks Casino, što- ! f 
rai parankiai. Dviem šeimynoms ga- Į / 
Įima gražiai gyventi tuo jaus. Yra: 
viskam, gasas, kliucsų f
parduoti iki June 30. Nepraleiskit: / 
progos, nelaukit rytojaus. Kreiptis: ' j

Mr. John Breiva (24 -
Richmond Bivd., Bet 1 & 2 Sts.
Lake Ronkonkoma, L. L, N. Y.

.$6.00
$2.90

.$1.85
$3.40

Medžiaga suknelei iš spalvuotos medvilnės ....
Organdie, prancūzų šilko ar nailono 1 jardas ....
Medžiaga bliuskelėms ar marškiniams, 1 jardas 
Vyriškų ($3.30) ar moteriškų apatinių setas ..
Vyriškų rajono kojiniu, 3 pūrus ................................
Nailono kojinės moterims. 2 poros................................ $4.50
Vyrų ir moterų plastikiniai lietpalčiai ....................... $6.00

/ —Į kainas įskaitytas muitas. O TAIPGI:
/ laikrodžius amžinas plunksnas, stiklo peiliukus, akordionus,
* rH-ini«Mnc it* siuvamas mačinas

i
i

dviračius ir siuvamas mašinas
MAISTĄ REIKIA ATSKIRAI SitSTI. REIKAIJAUKITE 

MCSŲ SPECIALINIŲ KATALOGŲ.

Tazab of Lmidon
51 ReservoirSt. CAMBRIDGE, M«ss. Tel: KI 7-9705

( Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave- 
ž nue Bušą nuo Harvard Souare).
j (Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
į Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).

KIMBARAS ŽOLĖ
Kimbaras gerai 

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

Medleva žievės yni vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi fe 
kur pasaulyje. Turime ir me-1 p 
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių { 
medaus. Medaus per paštą ne-’ 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadvay

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite f Alezander’s vietą.

KAS ČIA KALBA?
•>*♦**♦*♦**♦**♦*♦**-

ŽODYNAS
A.LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

*14

Pinigus siųsti kartu au

Dr. D. PILKA 
E. Broadw*y

So. Boaton 27, Mat*.
FTVVVVTVVVVTVVVVTV+VVVVVVV

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalas
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
135 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y„ TeL CH 3-2353

Liccnsed by USSR
Pagal sutartį, sudarytą su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius | visas USSR respublikas ir į Lie
tuvą. Visos išlaidos, jakaitaat muitą, sumokamos čja mūsų firmoje. Siųsti galimą tik naujas daiktu*. 
Negislima siųsti muisto produktų su kitais daiktais. Pristatymus garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti, atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogia būdu. .Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitą, o siuntinį pristačius—asmenišką adresato pakvitavimą. Turime didelį pasirinkimą prekių.

KIEKVIENAS 8IUNTINYS APDRAUSTAS 
lundien m* 9 vaL ryte iki • v*L vak. SaknuUHcniais iki 4 valandos

11$ Eaat 7th Street, NEW YORK, N. Y. T*L YU 2-0380 
UFFALO 6, N. Y. 990 Uterary Rd. 11339 J**. Campea 932 W. Girard Ava. 
132 FUbaore Avė. CLEVSLAND 13, Ohb DETROIT 13, MM. PHILADELPHIA 23, 

TeL T0wer 1-1951 Tat TOnaaand 9-3999 TaL WAIaat 5-8878

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdu knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos, iliustruota. 316 psl.. kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, Ui už 1 tik $240, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Kasykite:
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted SU Chicago 8, II

ii
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MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
\

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

•KELEIVIS”

27,
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PuslapisMtuntsi KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 11, 1958

LDD Kongresui pasiruošė Kongreso atstovų

Vietinės Žinios
ir ruošiasi didėja

BAISUSIS BIRŽELIS — RAŠYKITE LAIŠKUS

Lietuvi, atsimink ir kitam 
pasakyk kas dėjosi 1941 m. 
birželio 13-15 dienomis Lie
tuvoje. Lietuvi, tu privalai 
apie savo tėkmės ir brolių- 
seseru kančias pasakyti ki
tiems, koks buvo ir yra bol
ševizmo siaubas! Rašyk a- 
pie tai savo distrikto sena
toriams, kongresmonams ir 
amerikiečiu laikraščiams. 
Užverskime juos tūkstan
čiais laiškų.

Ko daugiau apie komuni
zmo žiaurumus žinos ame
rikiečiai, tuo daugiau mes 
lietuviai sulauksie iš jų tal
kininkų mūsų laisvės kovo
je už savo tėvynės Nepri
klausomybę. Padarykite tai 
kiekvienas baisiąją sukakti 
minint • šik

Rašykite kaip kas mokate 
ir išmanote, bet priminkite, 
kad bolševikai 1941 m, bir
želio 13-15 dienomis užkal
tuose vagonuose išvežė į 
Sibirą vergų darbams per 
30,000 vaikų, senių, moterų

ir vyrų, kur daugumas jų ir 
žuvo; kad persekiojimai ir

Skaitytojams jau žinoma, 
kad lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21-ji kuopa Ame
rikos lietuvių Kongresui pa
skyrė 100 dolerių ir išrinko 
tris delegatus. Dabar mū
sų kuopa įuošiasi savo meti
niam sąskrydžiui - piknikui, 
kuris įvyks liepos 13 d. Ro-trėmimai vvkdomi ir karui

pasibaigus ir kad iki šiol iš muvos parke Brocktone.
3 mil. lietuvių jau keli šim- Sąskrydžio komisija pa
tai tūkstančių yra ištremti į ruošiamuosius darbus jau 
Sibirą ir kitas tolimas So- atliko. Paimtas parkas, už-
vietijos vietas; raginkite 
juos nepasiduoti bolševikų 
klastingiems čiulbėjimams 
apie sugyvenimą ir prašyki
te visomis progomis reika
lauti laisvės bolševikų pa
vergtiems kraštams, taigi ir 
Lietuvai.

Jus to prašo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono 
skyrius.

Massachusetts senatorių 
Leverett Saltonstall ir John 
F. Kennedy adresai: Senate 
Office Bldg., Washington, 
D. C., o kongresmono John 
W. McCormack ir kitų: 
House of Representatives, 
Washington, D. C.

Laiškus vietos laikraš
čiams adresuoti: City Edi- 
tor (laikraščio pavadini
mas), Boston, Mass.

sakytas geras orkestras, pa
sirūpinta busais, kuriais bo-

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Čikagos skyrius siun
čia atstovais J. Pakalką, I. 
Railienę, V. Šimkų ir A. 
Dundulį. LRKS 89 kuopa 
(Hartford, Conn.)—J. Gie
draitį, M. Palubinską ir T. 
Sereiką; Gydytojų Fratemi- 
tas Lituanica Dr-ja — dr. B. 
Matulionį; LRKS 5 apskr. 
(Kingston, Pa.) — A. Nor
vaišą; Detroito Dr-jų Cent
ras — J. Pilką ir A. Naru
ševičių, SLA 371 kp. — J. 
Vinciūną, Liet Teisininkų

stoniečiai bus vežami į Ro- pr.jog Bostono skyrius — J, 
muvos parką. Be to, valdy- — - -
bos nutarimu yra šaukiamas

MINESIME LIETUVIŲ TRĖMIMUS

Broli, sese lietuvi!

Artinasi tragiškųjų lietu
vių tautai Įvykių sukaktis. 
Kaip siaubingame kaleidos
kope pro mūsų akis prabė- 
ga niekur anksčiau nematy
ti ir negirdėti vaizdai: Sve
timos kariuomenės ginklų 
žvangėjimas, palaidojęs žy
dinčios Lietuvos laisvę, Rai
niuose, Pravieniškiuose, Pa
nevėžy ir daugelyje kitų 
vietų išžudytų • mūsų brolių 
priešmirtiniai atodūsiai, ne
kaltų kūdikių, beginklių mo- 
teių ir bejėgių senelių su
kimštų be oro ir vandens į 
gyvulinius vagonus klyks
mas ir aimanos, jų kaulais 
nuklotos Sibiro taigų pake
lės. jų kančios ir mirtis ver
gų stovy klose ir kalėjimuo
se ir šiandien mūsų Tėvynė
je tebesiaučiantis teroras ir 
priespauda.

Mūsų, gyvenančių laisva
jame pasaulyje, pareiga y- 
ra priminti šio krašto visuo
menei tą baisią skriaudą, a- 
peliuoti i šio krašto vado
vybe stovinčių asmenų są

B. Brovvn’ytę, M. Daukytę', Tai pirmasis naujasis atei-
ir A. Aleksį; SLA 168 kp. vis, baigęs tą mokyklą. 1 MEDŽIAGOS 1 EUROPA 
(Stamford, Conn.), —Simo-i Dr. S. Jasaitis baigė spe-1 
ną Cibulską; Bostono Atei- 'cializuotis vidaus ligų srity- 
tininkai Sendraugiai — dr. I je ir nuo birželio 14 d. ati- 
J. Kuodį; Lietuvos Sūnų Dr- daro savo kabinetą Dor- 
ja (Cambridge, Mass.)—V.
Anestą ir K. Ernestą, Lietu
vos Dukterų ir Sūnų Dr-ja 
(Cambridge, Mass.) — K>
Zabitį; Vilniaus Krašto Lie
tuvių S-gos Bostono skyr.— 
dr. Pr. Galinį ir A. Jukne
vičių, Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų — Savanorių S-gos 
Bostono sk.—dr. J. Petronį.

Dr. S. Jasaiti* grįžo

chestery (581 Adams St).
BUTAS NUOMAI 

Geroj vietoj, Jamaica Plain, prie 
pat Franklin Parko išnuomuojamas 
butas iš 4 kambarių: vonia, baltai! 
pečius, “cabinet” sinkos, kieto me
džio grindys, pirmas aukštas. Be to, 
prie buto yra 2 atskiri kambariai: 
galima išnuomuoti nevedusiems ar
ba patiems naudotis. Labai rami 
vieta, daug medžių. Kreiptis telefo
nu: JA 2-0267 arba

22 Ennis Road, (25
Boston, Mass.

Vilaoa.
ŽEMIAUSIOS KAINOS UI VISUS 

M. J. Barai sky A Stela. Ine. 
28-32 Harrisaa Ava,

, D , — j— Dr. Stasys Jasaitis su šei-
parką. Be to, valdy- i Vembrę, Bostono Lietuvių įma buvo išvykęs į New Yor- 
anmu vra saukiamas1 t__i ,________ J r 1

BUTAS NUOMAI 
Šešių kambarių butas su visais pa

togumais, trečias aukštas, 252 Co
lumbia Rd., Dorchestery, arti prie 
Franklin Parito. Galima apžiūrėti

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

Kas sekmadienį, 1SJOO vai. 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaltos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di Sv. Raitą į lietuvių kalbą.

21 kp. susirinkimas. Jis į- 
vyks Liet. Piliečių Draugi- 
os patalpose South Bosto-

Kultūros Klubas—Pr. Lem-ka dalyvauti SaVO pusbrolio į bet kada, ar telefonuoti: CO 5-8645. 
bertą ir J. Gimbutą, LRK [Jasaičio mokslo baigimo Sav’ Antanas Pastel,s (28
Federacijos 22 skyrius (Wa- .šventėje. Jo pusbrolis baigė

’ birželio 22 d.2:30vak terbu^> “ M Stanaitytę, West Point karo akademiją.

žinę, kad Lietuva yra verta 
laisvės ir ją turi atgauti.

Todėl visi kuo skaitlin
giausiai dalyvaukime šių 
tragiškųjų įvykių paminėji- 

įvySis •• ***• wtFZi
lk> 14 d. (šeštadienį) 7:30 
vaL vakare saleje po bažny
čia So. Bostone.

Kalbomis ir tai progai pri
taikinta menine programa 
prisiminsime žuvusius savo 
artimuosius, patvirtinsime iš 
naujo savo pažadą kovoti 
už Lietuvos laisvę ir rezoliu
cijomis kreipsimės į šio 
krašto pareigūnus ir įtakin
giausius asmenis.

Tenebūnie nė vieno lietu
vio, kuris taip greitai būtų 
pamiršęs šią tautai padary
tą skriaudą. Todėl visi iki 
vieno dalyvaukime minėji
me,

Sekmadienį, birželio 15 
d. 10 vai. ryto įvyks iškil 
mingos pamaldos už žuvu
sius mūsų brolius Šv. Petro 
Lietuvių bažnyčioje South 
Bostone.

L. B. Bostono 
Apyl. Valdyba

ne
popiet Visi kuopos nariai 
raginami dalyvauti.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
ja yra kultūros organizaci
ja. Ji leidžia žurnalą “Dar
ias”, kurį redaguoja St. 
Kairys, Liet. nepriklauso
mybės akto signatorius ir 
cnygos “Lietuva budo” au
torius.

Be to, mūsų kuopa yra 
įsijungus Į visus Lietuvai 
laisvinti darbus. Aišku, ji 
yra užsitarnavus visų demo
kratiniai galvojančių lietu
vių paramos. Tikiu, kad tai 
bus įrodyta liepos 13 d. Vi
si ir visos važiuosim į gra
žų Romuvos parką Brockto
ne!

Kp. Koresp.

Legionieriai gražiai 
mirusiuosius

KAMBARYS NUOMAI 
Išnuomuojamas kambarys vyrui prie 
pat Broadvvay. Yra šiltas vanduo ir 
vonia, galima^ valgį pasigaminti. Ad
resas: 184 Emerson St., So. Bnstone.

Dr. B. HatuUonū
ifi.! 

aut

Štai ką reiškia apsileidimas

Cambridge, Mass., seniai 
veikia Lietuvių Piliečių Klu
bas, kuris turi per 500 na
rių. Jie visi, su maža išimti
mi. geri lietuviai, nors ir se
niai apleidę savo gimtinę, 
bet jos nėra pamiršę ir te- 
besisieloja dėl to, kad ji yra 
svetimųjų pavergta.

Dėt to klubo nariai yra 
apsileidę savo pareigose, 
nelanko klubo susirinkimų 
ir todėl tuo pasinaudodamas 
mažas būrys tvarko klubą 
taip. kaip jis išmano. O 
koks tas jų išmanymas gal 
geriausiai pasakys šis pa
vyzdys.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyrius, kuriam 
pavesta rūpintis Amerikos 
Lietuvių Kongreso šaukimu, 
pasiuntė kvietimą dalyvauti 
Kongrese ir Cambridge Lie
tuvių Klubui..

Tas pakvietimas buvo 
svarstomas paskutiniajame 
klubo narių susirinkime,

grėsė, o trejetas dešimčių 
prieš. Taigi, visų Amerikos 
Lietuvių Kongrese nedaly
vausime.

Birželio 27-28 dienomis 
j Bostoną susirinks šimtai 
lietuvių iš visos Amerikos, 
vieningai pareikš savo valią 
kovoti dėl savo gimtojo 
krašto išlaisvinimo iš rusų

Kaip įprasta, Kapų puoši
mo dieną ir lietuvių legio
nierių Stepono Dariaus pos
tas dalyvavo bendrame vi
sų postų parade ir kapinėse 
atliko nustatytas apeigas 
prie kap. Jankaus ir karei
vio Janeliūno kapų. Savo 
skaičiumi lietuviai vyravo 
kitų postų tarpe.

Iš kapų sugrįžus į posto 
namus, moterys legionierės 
pavaišino gardžiais pietu
mis parado dalyvius.

Išlaidoms apmokėti auko
jo: Po $25 St. Janeliūnas ir 
Mrs. Romanovsky; Mrs. M. 
Pallon aukojo $10; po $5 
aukojo: S. Drevinsky, Mr. ir 
Mrs. Vaishvill, Mr. ir Mrs. 
Gedw511. Kiti aukojo po 
mažiau. Viso buvo suaukota 
98 doleriai.

S. J.

Minėjo auksinę sukaktį -

Christopher ir Mary Pe
trauskai, gyvenantieji Ros
lindale, Mass., gegužės 24 
d. minėjo savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį.

C. Petrauskas į Bostoną 
atvyko 1905 metais ir tais 
pačiais metais pradėjo skai- 

komunistų vergijos, ieškos tyti "Keleivį”, kuris ir šian- 
kelių, kaip to lengviau pa- dien tebelanko jo namus.
siekti, o čia pat tik už upės 
esantis Cambridge Lietuvių

Taigi, jis yra vienas seniau
sių “Keleivio” skaitytojų. •

Klubas ten savo atstovų ne- Petrauskai išaugino sūnų 
turės, lyg tarsi jam tas rei- Joną ir dukterį Heleną. Su
kaląs nerūpėtų, lyg jis pri
tartų Lietuvos pavergimui.

nūs baigė Mass. Technolo
gijos Institutą ir dabar vie-

Nejaugi taip galvoja klu-lnoj įmonėj yra vyriausiu 
bo narių dauguma ir nejau- Į metalurgininku. Duktė bai
gi jie nemano pasipriešinti gė Candle mokyklą. Jie abu 
•-—i-i—---- o turi sukūrę savo šeimas, au

gina šešius vaikus.
Visi linkime Petrauskams 

sulaukti deimaitinės sukak
ties. Kaimynas

Legionierių gegužinė

jų valios klastotojams?
Klubo draugas

Vyk* į SLA seimą

e SLA 50-sis seimas bus
Chicagoje. 308-ji kuopa jau, 
išrinko ir atstovus į tą sei- Stepono 'Dariaus posto

kuriame dalyvavo kelios de-|mą. Išrinkti A. Andriulio-metinė gegužinė šiemet bus 
šimtys narių. Pora dašimčių nis, J. Gedmintas ir P. Jan- Romuvos Parke, Montelloj, 
buvo už dalyvavimą Kon- čauskas. ‘liepos 20 d.
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SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
P ARDAVIMAS 

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

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

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PASAUK DABAR KST GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

V.Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
4 Parduodu pirmos rūšies odą, ao- » 
3 lėlius, padus, vitpadžius siunti- ! 
j niams į užjūrius nupiginta kaina. £
3 Atlieku visus batsiuvio
4 greit, sąžiningai ir duodu patari- 

mus apie odas. Adresas
j 173 Eighth St„ So. Boston^ 
1 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- ! 
4 rus trečiadienius ir

DR. D. PILKA

4 Telefonas: AN 8-0055

fcmm

Charles J. Kay
(KUČINSKAS) '

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing**- 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
J12 M t. Vernon. Dorshester, Mana. 

xuuuuuuxauxuj
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846 BROADVVAY 
ao. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1890 .

T«L AV
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS
Vatendor: 2-4 Ir 

ir
pagal susitarimų

495 OMamaMa Road 
Artf UptofrA -

tORBBBb

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1250 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 602 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas

AN 8-2712 irba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour

Vartoja

(landaus)
Ir

Z-KAT

VALANDOS: nuo 2-4, aus T-š 
534 BBOADVAT 

BODTE BOSTON. MASE.

Perduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus gątavus vaistus.

Turune vaistų ir vitaminy persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptoniciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraicio, strėnų gėlimo ir lutų ligų.

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
KRANK ROžeNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 

dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil
siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai 
ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti:

Telefonu: TAL’NTON 2-3850 arba rašykite 
Krank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

risTS«rm
Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
TeL: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

zran
I

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We*t Broaduray, So. Botfon 27, Mas*. Tel. AN 8-8764

Persiunčiame Jūsų sudarytas siuntinius I LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis.

iš nrfujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūši) viršuj nurodytu adresu, (dėkite daik
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir givijo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja peniantimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai pruožiami greičiausia laiku.
Dabaa galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel 

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
~Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsoįstaiga greičiausiai patar< 
nauja ir persiančia siuntinias. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

* Siunčiame sa lnta>*i*to įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo I Hri 3 vai. vak, ketvirtadieniais ano 

* ilti f ««l te ieitadioiara t iki 7 vai no oieta.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame tingu
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiant bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrai
14 Gartfamd Street 

Jamaica Plain,
TeL: JA4-4574

(sssassaft
APSIDRAUSK NUO

LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ns> 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalhis 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jaatiee uf 

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelie E. RoM

OPTOMETRISTAI

VALANDOS:

Nuo • ryto Bri 6

447 BROADWAY 
OUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAKAKSY
SEAL BBTATft A IN8UBANCB 

409 W.
SOUTH BOSTON, MASS. 

Offiea TaL AN 8-0Š48
■m. ST OEIOLB STBER

TaL FA L«li

KETVIRTIS < CO.

179 W.’d58ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-248^


