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Lebanono Respublika Kovoja
Už Savo Nepriklausomybę

Jau Antras Mėnuo “Pilietinis” Karas Vargina Kraštą;
Visas Gyvenimas Balyje Apmiręs; Jungtinių Tautų 

Tarimas Gali Nieko Nepadėti Kraštui; Vakarų 
Valstybės Susirūpinusios; Egiptas Grasina,

Kad Lebanono Krizė Išsiplės.

Lebanono sostinėj Beirute 
šeštadienį ir sekmadienį ėjo 
smarkios kautynės tarp su* 
kilėlių ir valdžios kariuo
menės. Sukilėliai, apgink
luoti Egipto ir Sirijos, o 
daugelis jų ir patys atvykę, 
skubina pribaigti Lebanono 
vyriausybę, iki Jungtinių 
Tautų paskirta komisija dar 
nepribuvoprižiūrėti Leba
nono ir Šrrijos sieną.

Lebanono sukilėliai laiko
si keliose krašto vietose ge
rai įsistiprinę.

Per kautynes šeštadienį 
Beirute žuvo apie 50 žmo
nių, o sekmadienį daugiau.

Lenkai Moko Jaunus,
Kaip Reik Gyventi

Lenkijoj vyriausybė, ko
munistų partija ir katalikų 
bažnyčia veda griežę kovą 
prieš jaunimo ištvirkimą, 
girtuokliavimą, chuliganiz
mą ir netikusį elgesį. Bet 
vaisiai tos kovos kol kas 
labai menki.

Varšuvos miesto savival
dybė dabar nutarė imtis 
griežtesnių priemonių prieš 
jaunųjų palaidumą. Varšu
voje įsakyta: Jauni žmonės 
iki 16 metų amžiaus negali

REIKŠTŲ DIDESNES KARIUOMENES

Armijos štabo viršininkas gen. Mazwell D. Taylor (kai
rėj) ir armijos sekretorius Wilber M. Brueker tyrinėja 
naują džipo modelį prieš senato pakomisijos posėdį, 
kuriame skiriamos lėšos kariuomenės reikalams. Bruc- 
ker sako, kad naujas biudžetas teleidžia turėti 870,000 
kariuomenės, o krašto saugumo sumetimais reikėtų 
turėti bent keliomis dešimtimis tūkstančių vyrų daugiau.

Tito Piktai Atsako S. Adams Dovanos 
Maskvos Rabinams Kelia Triukšmą

Gen. de Gaulle 
Ginasi Nuo Draugų

Kautynėse dalyvavo Unkai. /». .. J vvresniu Dalvdovu do 9 vai.
■r n į 18 metų jau-

Padėtis Lebanone dabar nikliai negali vaikščioti gat- 
yra labai rimta. Kol kas vėse vieni po 10 vųl. vak. 
vyriausybė dar atsilaiko Jauniems iki 18 metų drau- 
prieš vadinamus sukilėlius, džiama parduoti alkohoK- 
bet Egipto spauda grasina, nius gėrimus, jauni iki 18 
kad Lebanono pilietinis ka- metų negali užsiimti preky- 
ras gali “išsiplėsti” ir įtrauk ba gatvėse, jauni iki 19 me
ti kitas valstybes. Jei Vaka- tų negali rūkyti gatvėse, 
rų valstybės, Amerika ir An-jauni žmonės turi užleisti 
glija, duotų pagalbą Leba- g^dįjpjjs vietas traukiniuose 
nono vyriausybei, Egiptas'{r gatvėkariuose suaugu- 
didins pagalbą sukilėliams :sįems įr 11
ir kas laimės? j gj^ų patvarkymų vykdy-

Jungtinių Tautų saugumo mą turi prižiūrėti policija,

Generolo de Gaulle vyriau
sybė Prancūzijoje kol kas 
turėjo susikirtimų ir nesma
gumų tik su fašistiniais gai
valais Alžyre, Korsikoje ir 
pačioj Prancūzijoj. Tie, ku
rie geriausiai šaukė “tegy
vuoja de Gaulle”, dabar 
pradeda generolui išmetinė
ti, kad jis nori gelbėti de
mokratinę tvarką.

Alžyro maištininkai pasiū
lė gen. de Gaulle. kad jis 
uždarytų visas partijas ir 
jmtų kraštą valdyti fašistiš
kai. Generolas turėjo vėl 
priminti Alžyro kraštutinie- 
6iems, kad jų pareiga yra 
remti vyriausybę, o ne ban
dyti diktuoti vyriausybei, 

j kokią ji politiką turi vesti.

Maskva Viską 
Lengvai Išaiškina

Sovietų Rusijos spauda 
daug ir plačiai rašo ilgus 
pamokslus jauniems žmo
nėms, kad jie turėtų būti 
blaivūs, nechuliganai, turė
tų pamėgti darbą, nevagi-

Senatas Baigia Svarstyti 
įstatymą Unijoms Tvarkyti

Įstatymas Pirma Turėjo Vyriausybės Pritarimą, Bet Vė
liau Vyriausybė Nuo Jo Atsisakė; Spėjama, Kad 

Republikonai Nori Palikti Įstatymą Nepriimtą,
Kad Rinkimuose Būtų Apie Ką Kalbėti; Įs

tatymas Nuosaikiai Tvarkytų Unijų 
Veiklą.

Jugoslavijos diktatorius Kongreso viena komisija 
Tito sekmadienį kalbėjo an- iškėlė viešumon, kad Bosto-
gliakasių masiniame mitin- no turtuolis Goldfine apmo- -- . ... . ,
ge ir karštai kritikavo So- kėjo Sherman Adams vieš- įslaut^’ nesikeiktų, nesielgtų
vietų Rusijos politiką. Tito būtį Bostone, kai A<iamSėia gatv,ese tka’P. lauk!nla'- “T 
sako, kad rusai “verčia mus lankydavosi per kelis pasta- ^nminalizmu ir
kovoti” ir gintis prieš rusų ruosius metus. GoldfinTsu- k“"k>om,s blogybėmis, 
“šmeižtus ir užgauliojimus”, mokėjo viešbučiui už A-' pamokslų ‘Prav-

Pagxi Tito, Chruščiovas dams priglaudimą apie 2,-
ne tiktai užgauliojo Jugo- 0C0 dolerių, 
slavijos komunistus, bet ir! Vėliau paaiškėjo, kad tas 
visą jugoslavų tautą nieki- pas Goldfine padovanojęs S. 
na. Jei rusai ir toliau taip Adams $2,400 vertės divoną 
ves kovą prieš Jugoslaviją, įr $700 vertės apsiaustą.

da” išaiškino pagaliau, kad 
visos blogybės Sovietijoje 
paeina iš “kapitalizmo liku
čių”. Jei nebūtų tų likučių, 
tai niekas nevogtų, niekas 
nepasigertų, niekas nesimu
štų, niekas gatvėse nieko

Sovietų Pagalba
Užsienių Kraštams

Valstybės departamentas 
paskelbė žinias, kiek ekono
minės ir kariškos pagalbos 
Sovietų Rusija jau yra da
vusi įvairiems užsienių kra
štams. Pagal amerikiečių 
apskaičiavimą, Maskva yra 
jau davusi $1,900,000,000 
pagalbos 14-kai kraštų, dau
giausiai paskolų formoje, 
ginklais su techniška pagal
ba dirbtuvėms įrengti ir pan. 
. Amerikos pagalba užsie
niams yra daug didesnė ir 
kasmet du ar tris kartus vir
šija visą rusų duotą pagalbą 
iki šioliai. Bet rusų ekono
minė pagalba užsieniams ei
na didyn ir, jei Vakarų val
stybes n e pasistengs parū
pinti ūkiškai atsilikusioms 
šalims didesnės ūkiškos pa
galbos, rusai savo įtaką pa
saulyje tuo keliu gali žy
miai sustiprinti.

KINŲ KOMUNISTAI
NEBIJO KARO

taryba pereitą savaitę paga
liau nutarė, kad į Lebano- 
ną reikia pasiųsti “priežiū
ros komisiją”, kuri dabotų 
Lebanono-Sirijos sieną, kad 
per ją niekas nesiųstų gink
lų ir karių. Tas nutarimas, 
jei jis ir bus pradėtas vykin
ti, vargu ką pagelbės Leba- 
nonui, nes kaip ant greitųjų 
sudaryti tokią “komisiją”, 
kuri ilgą ir kalnuotą sieną 
galėtų prižiūrėti. Už tą nu
tarimą balsavo 10 saugumo 
tarybos narių, o Sovietų Ru
sija susilaikė. Matomai, ir 
rusai mano, kad toks nuta
rimas nieko Lebanonųi ne
padės, todėl nutarimo neve
tavo. Keli J. T. atstovai 
jau yra Lebanone.

Šios savaitės pradžioje į 
Lebanoną keta vykti J. T. 
generalinis sekretorius, ma
tomai, kad pagreitintų tarp
tautinės komisijos sudarymą 
ir sienų priežiūrą.

tėvai, mokytojai. Jei toks 
auklėjimas pasiseks Varšuv- 
oe, tada panašūs patvarky
mai gal bus išleisti ir visam 
kraštui.

RUSAI IS RUMUNUOS

INDONEZIJOS KARAS
EINA PLANINGAI

Indonezijos pilietinis ka
ras dabar eina Celebes sa
loje. Ten šiaurinėje salos 
dalyje, apie Menado mies
tą, sukilėliai turi savo stip
rią bazę. Indonezijos vy
riausybė dabar skelbia, kad 
ji iškėlė savo kariuomenę 
netoli Menado miesto ir 
greitu laiku ten iškels dau
giau kariuomenės ir bandys • 
tą sukilėlių lizdą likviduoti1

mu^inMu^imdė^to1 Jį drauSstr ne«žPuI^inėt^ žodžiu, visi
— fine yra J° senas draugas ir žmonės būtu ppri_turės didesnių nuostolių, ne

gu turėjo 1948 metais Stali
no pradėtos kovos.

Į Tito sako, kad iš tos ko- 
fvos Jugoslavija išeis laimė
toja.

Sovietų Rusijos kariuome
nė ištraukiama iš Rumuni
jos. Sako, kad iki liepos 3 
d. rusų kareivių Rumunijoj 
nebebus. Šiuo tarpu Rumu
nijoj dar yra apie 40,000 ru
sų kareivių.

PRANCŪZAI RUOŠIA 
OFENSYVĄ ALŽYRE

jis tris kartus skambinęs fe- 
deralinėms įstaigoms, kad

žmonės būtų geri. Bet “ka 
pitalizmo likučiai” viską 
gadinsužinotų kodėl tos įstaigos. . T .bakinaiam i Taip, 40 metų po Lenino,

TIKISI LAIMOTI

Sammy Snead Dalias Mies
te laimėjo golfo čempiono 
vardą ir gavo $3.500 dova
ną. Jis ir Tūba, Okku Mie
ste tiktai laimėti Amerikos 
golfo varžybas ir būti Ame
rikos golfo čempionu.

Prancūzų kariuomenė Al
žyre ruošia plačią ofensyvą 
prieš arabų sukilėlius, kurių 
toje teritorijoje esą apie 
25,000 ginkluotų vyrų. 7,- 
000 sukilėlių lavinasi įvai
riose stovyklose—Tunise ir 
šiek tiek Maroke.

Į prancūzų siūlymą lygių 
balsavimo teisių ir rinkimų, 
sukilėliai atsakė naujais te
roristiniais aktais. Dėl tos 
priežasties prancūzai per
tvarko kariuomenę ir ban
dys ginklais sukilėlius išnai
kinti.

MAINE NOMINUOJA

Šį pirmadienį Maine vals
tija balsuoja, skiria kandi
datus nuo partijų įvairiems 
urėdams. Demokratų parti
ja kandidatu į senatą stato 
gubernatorių Muskie, o re
publikonų partijoj eina var
žytynės. Vienas, šen. Payne, 
sakosi gavęs iš Bostono 
Goldfine dovaną — brangų 
apsiaustą iš vikuna medžia
gos. Šiemet Maine valstija

kabinėjasi prie Goldfine. 
Dabar kongrese daug kas

reikalauja, kad prezidento 
padėjėjas Sherman Adams 
trauktųsi iš savo vietos, ar
ba būtų atleistas, kaip neti
kęs pareigūnas. Preziden
tas jį remia ir atsisakė at
leisti iš darbo.

kai komumizmo tvarkoje iš
augo nauja karta, “kapita
lizmo likučiai” vis dar duo
da progos komunistams pa
siaiškinti, kodėl jų sukurta 
tvarka priveisė tiek visokių 
iškrypėlių, chuliganų, vagių, 
padaužų, niekšų, sukčių, žu- 
likų ir panašių paukščių.

Kipro Saloje 
Muštynės Nesiliauja

Kipro saloje tarp vietinių 
gyventojų turkų ir graikų 
vis dar eina kruvinos peš
tynės. Anglai paskubomis 
nugabeno į salą 3,000 pa
pildomų kareivių, kad ne
prileistų prie muštynių tarp 
turkų ir graikų.

Peštynės Kipro saloje at-

Socialistai Pasisakė 
Einamais Klausimais

Socialistų Internacionalo 
taryba posėdžiavo Briusely 
tris/clienas ir priėmė eilę nu
tarimų einamais klausimais. 
Dėl Alžyro Soc. Internacio
nalo taryba vienu balsu nu
tarė, kad konfliktas Alžyre 
turi būti likviduotas taikio-

siliepia ir Turkijos santy- mis derybomis to krašto vi-
kiuose su Graikija. Abi tos 
šalys yra NATO sąjungos 
nariai, bet santykiai tarp jų 
tiek pabrogėjo, kad graikai 
sekmadienį atšaukė visus 
savo karius ir civilius žmo
nes iš NATO kariškos ba
zės Izmir uoste Turkijoje.

Atrodo, kad Kipro klau
simą svarstys NATO valsty
bės ir bandys surasti kokį 
nors tegu ir laikiną spren-

siems gyventojams užtikri
nant demokratines teises ir 
duodant jiems progos lais
vai pasisakyti, kaip jie nori 
savo kraštą tvarkyti — inte
gracija į Prancūziją ar ne
priklausomybė su užtikrini
mu mažumų teisių.

10 balsų prieš 2 ir 4 su
silaikius Soc. Internacionalo 
taryba pasisakė už ištrauki
mą svetimų kariuomenių iš'

___ w kad santykiai tarp [Europos vidurio, kad tuo
paskutinį kartą balsuoja dviejų sąjunginnkų neitų būdu būtų sumažintas tarp- 
anksčjaUj kaip visas kraštas, blogyn. tautinis įtempimas. J

Jugoslavijos Tito savo 
kalboje sekmadienį, griež
tai kritikuodamas Maskvos 
politiką, kalbėjo ir apie Ki
nijos komunistus. Jis sakė, 
kad komunistų vadas Mao 
Tse-tung esąs karo šalinin
kas. Pagal kinų komunistų 
vadą, jei iškiltų karas, tai 
Kinija iš 600,000,000 gyven
tojų gal netektų 300 milio
nų, bet Kinijai visvien dar 
liks 300 milionai žmonių, o 
todėl pergalinga Kinija ga
lės kurti socializmą ant 300 
milionų paskerstų kinų kau
kolių. Tito karo idėja griež
tai atmeta.

ATSISAKB PILIETYBfcS

Daug triukšmo sukėlęs li
nijų tyrinėjimas parodė, 
kad unijose ne viskas yra 
tvarkoje. Daugelyje unijų 
narių teisės yra laužomos, 
kitose vėl unijose atrasta pi
niginė netvarka, unijų virši
ninkų sauvaliavimai ir pa
našūs dalykai. Po ilgo tyri
nėjimo pagaliau senate bu
vo apsvarstytas ir dabar jau 
baigiamas nubalsuoti įstaty
mas, pagal kurį unijoms už
dedama pareiga duoti viešą 
atskaitomybę iš savo pinigi
nių pajamų ir ypač unijų 
tvarkomi įvairūs labdaros ir 
pensijų fondai turės duoti 
aiškią atskaitomybę. Įstaty
mas taip pat numato įvai
rias priemones unijų narių 
teisėms saugoti. Unijų prie
žiūra bus sustiprinta.

Šitam įstatymui senate pri
tarė pradžioje ir vyriausybė, 
bet pereitą savaitę vyriausy
bė staiga savo nuomonę pa
keitė ir pareikalavo, kad bū
tų išleistas daug griežtesnis 
įstatymas. Šitą vyriausybės 
nuomonės pakeitimą aiški
na tuo, kad republikonai 
nori palikti įstatymą apie 
unijų tvarkymą šio rudens 
rinkimams, kad būtų'apie 
ką kalbėti ir ką žadėti bal
suotojams.

Senate, atrodo, yra užten
kama dauguma, kad senato
rių Kennedy ir Ivas (demo
krato ir republikono) remia
ma įstatymą nubalsuotų. 
Bet ar atstovų rūmai suspės 
dar šiais metais įstatymą 
priimti, tebėra neaišku.

Jei įstatymas nebus priim
tas šiame kongrese, tai jis 
bus politinis futbolas ši ru
denį kandidatams spardy
ti.

Derybos Su Rytų Vokiečiais

Medicinos studentas Allen 
Herbert Sobul, nuvykęs į 
Austriją, atsisakė Ameri
kos pilietybės, nes jis turė
tą atlikti karo prievolę, o 
dėl savo Įsitikinimą jis 
galis to darytu

Amerikos kariuomenės at
stovas Berlyne jau turėjo 
pasitarimų su rytinės Vokie
tijos atstovu dėl paleidimo 
9 amerikiečių karių, kurie 
su helikopteriu turėjo nusi
leisti rytinėj Vokietijoj prie 
Zwickau miesto. Vokiečiai 
derybose daro visokių sun
kumų ir mūsų karių išlaisvi
nimas gal kiek užsitęs.

LENKAI TURI
ATOMINI REAKTORIŲ

Lenkijos vyriausybė ati
darė pirmą atominį reakto
rių netoli Varšuvos. Pra
džiai atominė jėgainė ga
mins tik 2,000 kilowatų elek 
tros. Vėliau lenkai tikisi pa
tys pasidirbti galingesnį re- , 
aktorių, o dabartinį pirko iš .- 
Sovietu Rusijos.___
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Kas savaiteLIETUVIU KONGRESAS
Birželio 27-29 dienas Bostone posėdžiaus Amerikos 

Lietuvių Kongresas, mūsų organizuotos visuomenės at
stovai. Kongresą šaukia Amerikos Lietuvių Taryba, ku
rios veikla ir žygiai Kongreso ir bus pirmon galvon ap
svarstyti. šalia to, Kongreso svarbiausias uždavinys bus 
aptarti Lietuvos laisvės kovos tolimesni kelią ir galimybes.

Amerikos lietuvių bendras pasisakymas Lietuvos ’ 
klausimu iki šiol buvo—reikalavimas atstatyti nepri
klausomą ir demokratinę Lietuvos respubliką. Dėl “demo
kratinės,” mes žinome, kad tam tikra bent naujosios atei- 
vijos dalis turi savo rezervų ir nors viešai apie tai mažai 
tekalbama, bet kas gi abejoja, kad yra žmonių, kurie il
gisi ne demokratinės, bet botaginės Lietuvos, Esmejė 
Amerikos lietuvių milžiniškos daugumos pasisakymas už 
nepriklausomą demokratinę Lietuvą yra ir dabar teisin
gas ir mūsų Kongresas tuo žvilgsniu gal ne ką nauja te
galės pasakyti. Svarbu bus pabrėžti, kad mes, Amerikos 
lietuviai, ir toliau skaitome grąžinimą mūsų senajai tė
vynei apsisprendimo teisės ir teisės tvarkytis, kaip mūsų 
tauta pati nori, be svetimo okupanto ir smurtininko dik
tato, pagrindiniu mūsų siekimu.

Bet praktiškoj mūsų veikloj dėl Lietuvos išlaisvini
mo, naujos idėjos ir nauji keliai naudinga būtų aptarti 
mūsų Kongrese. Iki šiol mūsų atstovybė, Amerikos Lie
tuvių Taryba, daugiausiai dėmesio kreipė, sakytume, i 
esamos teisinės padėties išlaikymą, kad Amerika nepri
pažintų Sovietų Rusijos laimėjimų antro pasaulinio karo Cukraus darbininkų
eigoje. Tuo teks ir ateityje rūpintis. Bet šalia to tektų streikas pasibaigė 
susirūpinti ir kitais reikalais.

Faktas yra, kad esama padėtis gali ilgai tęstis. Vi- 
sokios “vįštoių” derybos tos padėties neketa pakeisti, ^^’^bini^
todėl praktišku atžvilgiu esamų padėti reikia skaityti streikas kurio buv0
stabihzuotų ilgokam laikui. Kiek ilgam laikui, niekas ne- išvengti. Kai baigsis ir kaip generalinį streikų. Matomai; idarbis lankydavosi Bostone čiam ' parlamentui, kokioj
zmo, bet reikia manyti, kad pasikeitimai, jei jie Įvjrks, bus baigsis, apie tai žadėjomebuvo* nusistatė komu< Streikas 126 die-asmeniniais reikalas. dva”oj*jfcriete pavesti ša-

S. Adams tyje reikalingas reformas, 
tarpininkavęs; Kol kas de Gaulle fašis-

„vvo v™u u« t dosnaus biznieriaug ir neSUteikė jokio džiau
to kiekvienam darbininkui , • v,,™, . j-,? • • •mažiausiai kainavo streikas k . U i«deralmių jstai- gsmo ir dėl to jau girdi pne- 

Streikas prasidėjo vasario J,19oq/ t? r* non ir’ nors mekas neįtaria, kaistų iš fašistinių žmonių,
kiečių turistų lankosi Maskvoje ir kitose Sovietijos vie- Jie oigamzuoti, pnKiausO j d Pagal unijos įsakymą j ’ u- noaX.it- kad & Adams būtų daręs ypač Alžyre. Mažai entuzi-
tose, bet niekas neįieidžiamas į Lietuvą. Reikia klabenti ^omumstij kontroliuojamai <Jartotoinkai numetė A,. Jdarhte tufiTfi’l kok! Į federalineg a2mo «Je GauBe paamoji-
uždaras duris visokiais būdais, kad tas barbariškas rusų al;?ai nrilšatvte «to .darbo įrankius, kur kam pa- ųgg Keturiolika milionų v ta'gas pudrine naudai, mai kelia ir kairėje. Komu-patvarkymas būtu panaikintas. Tūkstančiai lietuvių dar^reS inteSSms iv'>u°lė ir ’ kovos Iaak«'Xi« tai ™, anište Z P3'5 fakt^,¥d * to vožiasi ir jei tik tu-
tebevaresta Sovietu trėmimu vietose Reikėtų daugiau ^K ! u n T dėl geresniu darbo sąlygų ir T"P* i biznienaus reikalais rūpino-rėš progos, bandys pasidary- d^eZSliS g*maS tamas Ha"7 Bnd-;didesniu uždarbiu. 25 cen- Ha™« rašinėjo “kurreikia”,me- « de Gavite įpėdiniais. Kiti

tos padėties reikia prisitaikinti ir mūsų veikloje. Paimsi- tas, darbininkai išstreikavo; 
me keletą pavyzdžių. 126 dienas, tai truputis dau-

Lietuva tebėra aklai uidarvta. Tūkstančiai ameri- Pau> kaip keturis mėnesius;
organizuoti, priklauso

Įdomi streiko eiga

didesnių uždarbių, 
tai. į valandą, tai gana jau-

džioje buvo skelbta,

tas, kaip darbdaviai reika
lavo, trijų metų laikotarpiui,

dradarbiavimo išskirti Lietuvą? Jei lietuvių dainininkai 
ar šokėjai galėtų čia atvykti, visi pasidžiaugtume ir jei
gu organizavimo darbo imtųsi bešališka organizacija, 
“propagandos” klausimas savaime atpultų. Kalbama apie 
pasikeitimą studentais tarp Amerikos ir Sovietų Rusijos, 
tai gal atsirastų priemonių paveikti, kad ir vienas kitas 
lietuvis galėtų atvykti mokytis į Ameriką. Galėtume pa
galvoti apie sudarymą stipendijų fondo lietuviams stu
dentams mokytis Lietuvoje, žodžiu, tikslas turėtų būti 
užmegzti ryšius išeivijai su mūsų tautos kamienu. Rusų 
okupacija, be abejonės, yra ir bus kliūtis, bet šis tas gali
ma daiyti ir bandymų reikėtų nevengti.

Kas aukščiau pasakyta nėra nei programa, nei dargi 
naujo pasimojimo metmenys, bet tiktai noras atkreipti 
Amerikos lietuvių dėmesį į esamos padėties nusistovėji- 
mą gal ilgesniam laikui. Jei Amerikos politika būtų vei
kli ir siektų varyti kylį tarp Maskvos ir jos pavergtų tau
tų, reikalas būtų kitas. Bet tikrenybėje Amerika su esa
ma padėtimi apsiprato ir tik žodžiais ar rinkimų reikalui 
kalba apie pasikeitimus toje padėtyje, bet praktiškai nie
ko nedaro, kad tokie pasikeitimai įvyktų, o jeigu atsidu
ria prieš tokią padėtį, kaip Vengrijoj ar Lenkijoj, tai iš 
viso nežino ką daryti. Todėl būtų netikslu ir toliau kreip
ti mūsų pastangas tik į tai, kad Amerika nepripažintų 
“status quo”, bet pažvelgti plačiau ir pagalvoti apie 
ateitį, kada ir Lietuvoj ir kitose rusų pavergtose tauto
se, o gal ir pačioj Rusijoj, pribręs pasikeitimų ilgesys 
iki tokio laipsnio, kad laisvės troškimas prasiverš nebe
sulaikoma banga. Mūsų veiklą turėtume taip kreipti, kad 
tas momentas greičiau ateitų.

Amerikos lietuvių kongresai įvyksta labai retai, to
dėl nereikėtų praleisti progos Bostone įvyksiančiame mū
sų suvažiavime pakedenti skaudžiuosius mūsų tautos rei
kalui. O kas begali būti skaudesnis, kaip tautos laisvės 
klausimas? Kongresas galėtų duoti nurodymų Amerikos 
Lietuvių Taiybai ieškoti naujų kelių mūsų visų tikslui 
siekti, dėti pastangas stiprinti kiek galima ryšius tarp 
išeivijos ir tautos kamieno, ieškoti būdu skleisti laisvės ir 
demokratjos idėją pavergtoje tautoje, išplėsti šalpos dar
bą tai-p tremtinių Sibire ir kitose Sovietijos vietose ir 
nevengti naujų idėjų ieškant būdų padėti mūsų tautai 
atgauti kada nors savo demokratiškas teises ir tvarkytis 
pagal savo norą, nusikratant pikto kaimyno okupacijos 
ir to kaimvno atnešto totalitarinio piktšašio.

Amerikos Lietuvių Kongresui, kuris renkasi Bostone, 
linkime darbingos nuotaikos, ryžto, praktiškų tarimų ir 
vieningumo.

VAISINA OBUOLIŲ SUNKA

01d Sturbridge, Mass.. surengė 18-te tfmtmečio kariuo
menės patikrinime iškilmes. Tada vyrai kasmet nu
statytą dieną turėjo susirinkti patikrinimui. Moterys,
aišku, juos pavaišindavo, 
nant obuolių sunka.

Ir čia juos vaiši-

laužyti, o savanorių dirbti 
būtų atsiradę apsčiai, nes 
buvo ir pasisiūlymų. Daug 

i darbininkų gyvena kompa
nijų namuose su aplink di
dokais sklypais daržovėms 
auginti, bet niekur nebuvo 

Jrė bandyta streikierius mes-
Triukšmas dėl $2,000

ra atskaityta ir išlyginta. 
Šitas kreditas nebuvo su
stabdytas — darbininkai ir 
jų šeimos ėmė iš krautuvių, 
kas jiems buvo reikalnga 
normaliam gyvenimui. Tai

IŠ TOLIMŲJŲ HAIAJŲ
A. JENKINS

į Prieš pat streiką darbda
viai jau sutiko duoti dau- 

_ . . , x . . i giau, jei unijos vadai sutiks
Pnes keturis menesius ra- pasirašyti kolektyvinę dar

bo sutarti trims metams.

, , daugiau savaitinės algos,
kad .vpač kai vadai užtikrino, 

, , . . ... - a " j°g tikrai tiek bus laimėta,
cių, bet, kai pasibaigė, tai Vyliausias streiko obal- 
jau skelbiama tik 13 tuks- • buvo: “\{ėra kontrakto— 
tancin. Kur prapuolė 3,000? !nėra darbo ranktf.
Nėra žinios, betgi tas svar- gIiakasių unijos pirmjnjnko

L . John J. Lewis senas obalsisPnes 12 metų čia irgi bu- ■ >No contract, n0 work >, 
vo toks pat cukraus darbi-, Matomai. Harry Bridges 
ninku generalinis streikas, i į tet jis vien0 j- 
kuns tuomet liete 30 plan- isvarbiausio daIyko nežin0 o 
tacijų su 32,000 darbininkų, , t čja nenori žinotj bū-

streikas liečia 16 tūkstan-

centus į valandą priedo.
Su tokiu laimėjimu dar

bininkai turės dirbti du me
tus ir iš to laimėjimo galės 
uždirbti tik $665.60, bet 
dar vis pasiliks nedateklius 
$464.36. Gi trečiais metais 
jie dar gaus 7 centus priedo, 
arba iš viso 23 centus va
landai ir išdirbę ištisus me
tus streiko nuostoli jau išly
gins su kaupu, o to “kaupo” 
bus viso labo $15,04.

Reiškia, keturis mėnesius 
išstreikavus ir streiką laimė
jęs, tik po trijų metų, jei 
darbininkas dar bus gyvas, 
galės pasidžiaugti streiko 
laimikiu—$15.04! 0 po 3 
metų ir vėl naujos derybos 
ir gal naujas streikas.

Gerbiamieji, ar čia yra 
nors krislelis sveiko senso? 
Mes daug ko matėm, bet to
kio šmugelio ir darbininkų 
išdavystės dar nesam matę.

L.S.S. SUVAŽIAVIMAS

gi po to streiko ir ligi šiol 
beliko tik 26 plantacijos, ir 
jau tik 13,000 darbininkų. 
Reiškia, komunistinės uni
jos vadovybė suvirškino 4 
plantacijas ir 19,000 darbi
ninkų neteko darbo. Tai žy
mėtinas komunistų apetitas 
ir “geras” darbininkams pa- 
sitamavimas.
Ankstyvas streiko signalas

Kolektyvinė sutartis tarp 
unijos ir darbdavių baigėsi 
vasario 1 d., bet unijos va
dovybė dar pereitais metais 
rugsėjo mėnesį paskelbė, 
kad ji reikalaus pakelti al
gas 25 centus valandai ir 
jeigu negaus, tai skelbs ge
neralinį streiką. Reiškia, 
streiko signalas buvo duotas 
prieš penkis mėnesius, o 
darbdaviai į tai reagavo se
kamai: “Galėsite streikuotu 
kiek norėsite, bet 25 centų 
priedo valandai negausite, 
nes tokis uždarbių pakėli
mas reikštų cukraus gamy
bai ir teritorijos ūkiui sau- 
žudystę.

. Daug oficialinių konfe
rencijų ir neoficialinių pasi
tarimų tarp unijos vadų ir 
darbdavių vyko, bet prie su
tarties neprieita. Darbda
viai pasiūlė uždarbius pa
kelti 4 centus valandai, bet

tent, kai John L. Lewis šau
kia darbininkus streikan, tai 
vis vien palieka reikalingą 
dalį darbininkų prižiūrėti 
kasyklas, kad vanduo neap
semtų ir kad jos neužgriūtų.

Tas pats būna ir plieno 
liejyklose, kai darbininkai 
eina į streiką. Streikieriai 
prižiūri krosnis, kad nesu
gestų ir kad streikui pasi
baigus vėl galima būtų pra
dėti dirbti ir pelnyti duonos 
kąsnį, čia to nebuvo, dar
bo įrankiai, šimtų tūkstan
čių vertės, pamesti planta
cijose ir pakelėse rūdijo per 
ištisus keturius mėnesius, o 
dabar ims daug laiko, kol 
sutaisys ir prirengs darbui. 
Bet svarbiausia, pasilikę be 
priežiūros vandens siurbliai 
ir irrigacijos (drėkinimo) 
komplikuota sistema žemes
nes vietas apsėmė ir derlių 
supūdė, o aukštesnėse vieto
se, kur drėgmė nesiekė, vis
kas visiškai išdžiūvo ir nie
ko neliko, tik plika žemė. 
Kol vėl bus atsodinta ir nau
jo derliaus sulaukta, ims ma
žiausiai du metus laiko. To
dėl žymi dalis darbininkų 
pasiliks visai be darbo ku
riam laikui.
Darbdavių elgesys

Per ištisus keturis mėne- 
unijos vadai tą atmetė ir sius niekur bebuvo bando- 
griežtai reikalavo 25 centų, 'ma pradėt dirbti ir streiką

šiuomi pranešame, kad š. 
m. birželio 29 d. 10 vai. ry
to “Keleivio” patalpose (363 
E. Broad way, So. Boston 27, 
Mass.) įvyks Lietuvių Soci
aldemokratų Sąjungos at
stovų suvažiavimas.

Kviečiame suvažiavime 
kuo skaitlingiausiai daly
vauti. Negalinčius suvažia
vime dalyvauti prašome LSS 
veiklą šia proga paremti au
ka.

Centro Komitetas

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynas užsisakyti

Kaina metams $4.

bai svarbus politinis veik
snys . . .

Ar Lebanono vyriausybėiti lauk iš jų butu, nei niekas 19J2 ™te *r MfDanono vynausyoe
Xn7^i,^:i —S-

ir ju šeimos gavo medikali- minlsbacijos smailių su- gal Anglija suspės duoti 
nę pagalbą, kuri kompani-i^ukl^’
joms bendrai kainuoja, šim-,n°s.net aL bQ? Ar gal dar viena nepn"
tus tūkstančių dolerių. Ta klausoma val.st^bė bus P3’
pagalba nebuvo sustabdyta,j™ . . t . užlėkti vietą n°V-tU
nei panaikinta. Dar daugiau ) J ..* - . ,mo ir Dulles įsgelbeto Naš
lį- dar svarbiau, tai didžiu- naVP?JnS„Z“? r__ ’serio? Šiaip ar kitaip, Vidu-
ma darbininkų ima pragy
venimo reikmenis iš kompa-

Atėjo nauji žmonės, šV3*!riniųjU Rytų skaudulys te- 
rūs “kaip suns dantis «* is-jr nepradėtas gydyti, 

niju krautuvių, uždarbių “Eisenhowerio doktrina”
mojimo dienoje tatai bū-

kuine, atrodo, iš viso nėra į 
išvengiami. Bent visai jų iš- G>ulle . 
vengti mihommame vyriau
sybės aparate yra neįmano-i Generolas de Gaulle pa- 
ma. Įėmė valdžią Prancūzijoj,

krislas streikas ir nenanras- Pereitą savaitę vienas ivy- kad išvestų kraštą iš parla- 
tas drabdaviu ele-e^vs Bet kls placlai nuskambėjo. Pa- mentarinės klampynės. KolSba“"i:Sus Ši^sld^Tn^r ka& d! GaUl!e- dĮ*ug!ausiai

jimausias padėjėjas ir prezi- vargo turi su tais, kūne gar-
Streikas laimėtas,, bet dentūros reikalų vedėjas, siausiai rėkavo “de Gaulle
kokia kaina? buvęs New Hampshire gu- prie valdžios”. Fašistuojan-

Kipk qtrpikaq kainavo ke™310***118 Adams, gavęs tieji žmonės manė, kad de 
Kiek streikas kainavo - vieno Bostono milionie-Gaulle priėjimas prie val- 

nėra žinios ir t^TrSnis^ik* r*aus Goldfine arti 2000 do- džios reikš fašizmo įsigalė-”sS Snoma ™ senėta le^ .dova?* b*- *“• ir užbaigsi“si-
, a ♦ d sekančius znienus uzmokėjo uz gub. stema”. Bet de Gaulle gavo 

Unijos vadai su tuo ncsuti-1 Jlkn'ul^'e Adams viešbutį, kai prezi-iš parlamento įgaliojimus irko ir strimgalviais metėsi į ^„^S^i^s^ dent? ?rt!mi?usia? ^dra- davė pasižadėjimus tam pa-

rijos ūkiin. . j ta įtarimą dėl S. Adams lai-žmonės kairėje tikisi, kad
Kontraktas tapo pasirasy- kysenos korektiškumo. de Gaulle reformos iiemsde Gaulle reformos jiems 

S. Adams sakosi esąs vi- bus priimtinas, bet neturi 
sai nekaltas. Gal ir taip, bet pagrindo kažinko iš jo lauk- 

oarbimnka1 gavo pakeltus ĮęO(jėl opozicija turėtų tikė- ti. Taip visi žiūri ir laukia, 
uždarbius 16 centų į valan- tį jo žodžiui? Juo labiau, į ką de Gaulle toliau darys ir 
dą per sekamus du metus, o ^ad Vėiįau pasklido žinios, j kaip jis bandys savo paža- 
treciais metais gaus vėl 7 _ - .jog S. Adams gavęs iš to dus tęsėti. Visam kraštui be-

laukiant vyriausybei tenka 
susidurti ne tiktai su įkyrė
jusiu ir sunkiai išsprendžia
mu Alžyro klausimu, bet ir 
su finansine krize. Prancūzi
jos biudžetas nesueina, di
delius nedateklius reikia iš
lyginti paskolomis (vidaus 
ar užsienių), arba kraštas 
turi bristi vis giliau į inflia
ciją. Kokiu keliu de Gaulle 
lopys prancūzų finansus?

Konstitucijos reforma, fi
nansų atstatymas ir Alžyro 
karas—štai tie akmenys, ant 
kurių de Gaulle režimas ga
li užvažiuoti ir subyrėti.

paties geraširdžio milionie- 
riaus ne tik viešbučio apmo
kėjimą, bet $2,400 vertės 
divoną ir $700 vertės ap
siaustą. Taip ar ne? — šau
kia opozicija ir kai kurie re
publikonai. Jei buvo nege
ra Baltojo Namo tarnauto
jams imti šaldytuvus ir min- 
kinius kailinius, tai ar ge
riau imti apsiaustus, divo- 
nus, viešbučio apmokėjimus 
ir pan. dalykus? •

Visą reikalą dar šiek tiek 
pasūdo tas faktas, kad S. 
Adams buvo labai griežtas 
kritikas buvusios kadaise 
netvarkos ar tariamos ne
tvarkos, o dabar visi į jį pa
tį pirštais rodo. Išeina nei 
šis, nei tas.

<
Lebenonu pavojuje!

Lebanono valstybė gyve
na kritiškas dienas. Jos gyy 
vybė pavojuje. Gal jau šio
mis dienomis pasirodys, kas 
ten galutinai laimi.

Egipto diktatoriaus Nase- 
rio apginkluoti ir “įkvėpti” 
sukilėliai deda dideles pas
tangas pilietinį karą ten už
baigti nieko nelaukiant, kad 
JT saugumo tarybos nutar
ta pasiųsti ten inspekcija 
rastų viską užbaigtą ir šva
riai sudorotą. Ir ką galėtų 
JT saugumo taryba tarti, 
jei “pilietinis karas” Leba- 
none baigiasi opozicijos lai
mėjimu? Nieko. Karas pa
sibaigė, Nasserio agentai 
sulipo į valdžią ir kam koks 
reikalas žinoti, kaip ten vis
kas buvo ir iš kur sukilėliai 
atvyko ir kur jie ginklų ga
vo? “Įvykęs faktas” yra la*

“Kultūriniai santykiai’

Buvau nuėjęs pasižiūrėti 
Moisiejevo šokikų Bostono 
“Garden” didžiulėj salėje. 
Jau prie įėjimo ištiko sar
mata—antibolševikai dali
no atsišaukimus boikotuoti 
tą reikalą, o as ėjau “kultū
rinių santykių” palaikyti, 
kaip tas rusų šokėjų lanky
masis Amerikoje čia vadi
namas.

“Maižiešiejevo” šokikai 
gerai išmiklinti, jų šokami 
liaudies šokiai, gerokai “pa- 
fiksinti” malonu žiūrėti, bet 
turint galvoj nesvietiškai 
aukštas kainas ir tam tikrą 
propagandos efektą, malo
numas iš viso vakaro liko 
gana abejotinas ir neatsvė- 
rė gėdos jausmo, kurį pirmą 
kartą tokiame parengime te
ko pajusti.

Tokie “kultūriniai santy
kiai” bus tęsiami, bet aš nu
tariau, kad jie ateityje apsi
eis be manęs, o aš be jų.

j. a

t
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KAS NIEKO NEVEIKU

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. BASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE
vieno dzūko išsireiškimas: 
,“šitų bracia čia tai jau ne
stokos”. Iš tokio smarkaus 

Lietuvių Piliečių Klubui, surišimo išsinarplioti tiesiog 
kuris turi savo namą 280 neįmanoma. .
Union Avė., Brooklyne, ten- Vestuvių vaišės įvyko The 
ka pergyventi visą eilę ne- Tower Hotel Brooklyne. 
malonumų. Vaišėse dalyvavo apie 250

Per eilę metų ši Klubą bu- svečių: jaunavedžiu gimi- 
vo užvaldę Bimbos klapčiu- nėS, ‘ draugai ir kaimynai, 
kai komunistai. Jie klubą Skanių valgiu, įvairių gėri- 
valdė Bimbos komandoje ir mų užteko kiek kas norėjo, 
klubas buvo vadinamas Pamaniau sau, kad ir Angli- 
“Brooklyno Lietuviškas jcs karalienės Elzbietos ve- 
Kremlius”. Komunistai su stuvės nebuvo mandresnės, 
niekuo nesiskaitydami tiek nes įr jose ne kitokius val- 
nugaspadoravo, kad miesto gius valgė ir gėrimus gėrė. 
valdžia net buvo atėmus lei- Linkiu jaunavedžiams ge
dimą klubo salėse šokius riausios sėkmės ateities gy- 
rengti. O be šokių jokie pa- venime! Taipgi ir Elenai 
rengimai buvo neįmanomi, Povilanskienei, pasilsėjus po 
ir salės liko nenaudojamos, vestuvių ruošos nuovargio, 
Be to, buvo pagrasinta ir ba- vėl būti sveikai ir linksmai 
ro bizniui leidimą sulaikyti, draugų ir kaimynų terpe. 
Komunistei, pasijutę liepto • Kazy* Žemaitis
gale, be pasipriešinimo kaip, ______
žiurkės iš skęstančio laivo,
išbėgiojo, užleisdami vado- Sektina* pavyzdys
vybę ištikimiems Amerikos' Mie]i duosnŪ8
piliečiams. i visuomenės lietuviškų reika-

Komunistams valdant kiu- rtmįjaj ir o.
bo seimininku buvo Juozas ~

Nemalonumai Lietuvių 
Piliečių Klube

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

Viršuje matome, kaip atrodė kambarys senovės būdu 
Šildant, o apačioje kaip jis atrodo, kai galime pasi
naudoti naujoviškais šildymo įrengimais.

Ponia Anita buvo laimin
ga, išgirdusi balsą savo vyro 
ir pajutusi širdimi taip arti 
Lietuvos... Jau 18 metų, 
kai Anita perskilta su savo
vyru. Pastatytas Vincui Krėvei

į Ponia A. Kamavičienė bu- paminklas 
:vo prieš paskutinįjį karą nu
važiavusi į Lietuvą. Ten

PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
PHILADELPHIA, PA. /'Atsimink, ir dėl tavęs 

komunistei turi vietos kon
centracijos stovykloje”.
Filmuoja lietuvių 

Žymaus lietuvių rašytojo susibūrimu*
lankė konservatorija, kursu- Vinco Krėvės amžinojo po-
si pažino su prof. Kama vi- *lsio vieta Filadelfijos mies- _
čium, su kuriuo ji ir susi- t0 šv. Kryžiaus kapinėse at- mįeiaį lietuviams patamau- 
tuokė. Kelis mėnesius pagy- ženklinta menišku pamink-į ja • liūdesio valandoje. K 
venuri, ji buvo priveista su- H kurį pastatė patriotingo- j j Mykolas Bigenis, nors čia 

t grįžti i Ameriką. Tuo būdu Ji lietuvių visuomenė, sudė- —męs jr augęS> stipriai atsi
buvo išskirta jauna šeima. dama tam tikslui aukas. žymėjo Filadelfijos lietimu 

.! JAV lietuvių visuomenei Birželio mėn. 7 d. gausus visuomeninėje veikloje. DA- 
j p. Anita Novickaite - Karns būrys Filadelfijos lietuvių, ^ar jjs nufijmuoja bevelk 
yra žinoma kaip žavi solis- šviesuomenės susirinko J i kiekvieną svarbesnį lietuvių 
tė, nepailstamai dalyvavusi paminklo atidarymo apei- j susibūrimą. Ateityje gal gfr 

i ir tebedalyvaujanti lietuvių -lėsiine iš Filadelfijos lietur

Turime ir mes keletą lai
dotuvių direktorių, kurie

parengimuose. Ji buvo or- gražų žodį tarėrašytojas K. į vjy vejklOs ir filmą padai$
gan i žavu si savo laiku Mia- Ostrauskas. Atrodo, taip & 
mi lietuviu chorą, ir taip pat dar neseniai V incas Krėvė • jiesen;a; Keleivvie buyo 
“Baltic trio” - trijų pabal- gyveno mūsų gyvųjų tarpe,
tiečiu dainininkių trijulę, svajodamas sugrįžti į laisvą b ’ lietuvfų gyvenimo £

P J J * IcpIipttir mpbinm VIA*
Paminklo pastatymu irau-kag j.ek užmiršta o doku^

ku rinkimu rumnosi komi- , . .... ... • _ 
tetas iš šių asmenų: prof. ">e"tJ?ota ‘^"nes bkrovto
A. Ju.skis. dr. M. Kraikus- ™edz,a«a »“?»» >7
kaitė dr V Maciūnas teis J1 nePaPrastal svarbl ne tik Kaitė, or. v. Maciūnas, teis. j-tnr:inij :r nriauran-
V. Mykolaitis, rašyt.

kuri Miami turėjo pasiseki- Lietuvą, o jau trys metai: 
mo. Daug darbo ir energi
jos įdėta į šiuos organizaci
nius vienetus, ypač, kai lat
vė ir estė turėjo išmokti dai
nuoti lietuviškai, o mūsų 
miela ponia — latviškai ir
eS^ka.i* . „ ... . Octrauskas nrof T Pnzin’as C13m Jaunimm’ skatl

Ponia A. Karna™ ^auskas,^of sudomėti lietuvybe.

Namų savininkų

Prasidedant vasarai dali-

Zakarauskas, kuriam šeimi-kai kuriais atžvilgiais gm- los ir ^ pavadintos Vii-„

______ ____ o__ ____ __ ______ o_ T ____ , ____ o_ , „ rezidencijoje Miami i- • j=» h»; viet*
birželio 8 d. atšventė ^urį Gedimino kalną, Jūros, Joniškio, Dubysos, Beach 1777 Meridan Avė.

gyvena drauge su savo mo-
ninkaujant klubas daug pasireiškia negu di- niaus, Kauno Klaipėdos, lute p.
lu sumokėto ir «utaunu tu- 7 ’ dziosios Čikagos. Jie iš se- Palangos, Nidos, Neringos, zioje*io "n nebuvok nėra to-š’ m* b^eho ąd. atšventė no turi Gedimino kalną, Jūros? Joniškio, Dubysos, Beach______________
kis komunistas bet sunran-Sldabrini jungton™! Ju’ Maironio parką, Vytauto Baltijos, Vienybės, Dainos, viešėto E. Gimbutienė Siaubingojo 1941 m. birtema ktoboreikatostoX biU^ - > .. parką ir dlug lietuviškais gaivos, Rūtos, Vainuto, |V,esej° B G,mbutiene želio minėjimas praėjo įspū-
vp«?ti komunistinės valdvhos ^rie valsl|I stab) ma^®sl vardais atskiru asmenų ver- Ventos ir panašiais vardais. Pas J- Narutavičienę vie- dingai, dalyvaujant lietu- 

' jsvecių iš Thompson, Conn., siaviečiu. " Tai malonus, sveikintinas ^J0 agronome, žymi skau- viams, latviams, estams,
Sudarius naują nekomuni

:iu_.
ir vietiniai giminės bei pa- 

stinę klubo vadovybę, buvo žįstami newjorkiečiai. 
valdžios pareikalauta, kad, Iškilmių kaltininkai gavo 
ir šeimininkas butų pakeis- ‘gėlių ir sveikinimų, o ir pa>

Jtl/vrl____ ___uuuua pagini— stų veikėia Elena Gimbutie- vengrams ir ukrainiečiams.V paziureKime, Ką mes iu-1 rcisimiys. _
rime Čikagoje. Didžiuoja ! do ir mums nors kiek prieš n®> kuriai šią malonią vieš- Minėjimas įvyko birželio

tas. Juozas Zakarauskas iš 
pareigų pasitraukė ir jo vie
ton biznio reikalų vedėju 
paskirtas Walter Eddy Mi
kalauskas. Naujoji klubo 
valdyba daug įvairių žygių 
darė įvairiose valdžios įstai
gose, kol atgavo šokiams 
leidimą ir, atrodė, reikalai 
ateina. į pilnai reikalingą 
tvarką. Bet štai įvyksta nau
jas nemalonumas vidaus 
tvarkoje.
Pasišalina biznio vedėjas 
Walter E. Mikalauskas

Pasišalino nepasitaręs ir 
nesusitaręs su klubo valdy
ba. Sakoma, kad paliko ne- 
suvestų sąskaitų, esą trūku
mų. Kodėl jis pasišalino kol 
kas nežinoma. Nežinoma nė 
kame jis dabar yra. Nauju 
biznio reikalų vedėju pa
skirtas buvęs baro tarnauto
jas Kostas Vaitaitis.
Lietuvos vėliava
Lituanikos aikštėje

Gegužės 30 d., mirusiųjų 
prisimnimo ir pagerbimo 
dienoje Lituanicos aikštėje 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo pirmą kartą plevėsa
vo Amerikos ir Lietuvos vė
liavos. Kiekvienos žymios 
Amerikos šventės proga lie
tuviai galės turėti savo tau
tos vėliavą toje aikštėje.
Stasio Liofio ir Alviros 
Povilanskaitės vestuves

Birželio 1 d., 12 vai. die
ną sutuoktuvių apeigos įvy
ko Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne. Bu
vo pilna bažnyčia žmonių. 
Sutuoktuvių apeigas atliko 
kun. Stasys Valiušaitis, Po- 
vilanskienės brolis ir jauna
martės dėdė. Jam asistavo 
kiti du tos parapijos vikarai 
kunigai. Matant, kaip juos 
vedybiniu rysiu rišo net 
trys kunigai, man prisiminė

tys apdovanojo dešimtine 
dolerių Balfą. Tai yra gra
žus pavyzdys — švenčių, su
kaktuvių* proga ne tiek su
laistyti stelą tauriais gėri
mais, kiek atsiminti vargs
tančius tautiečius pavergtoj 
tėvynėje, Sibire bei tremty
je. Paražinskų auka Balfui 
nėra anaiptol pirmoji auka. 
Jų duosnumą užtiksi visur, 
kur dega lietuviški reikalai.

Sukaktuvininkai myli ir 
palaiko lietuviškus laikraš
čius, daug jų prenumeruoja, 
jau dešimtmečiais skaito ir 
remia “Keleivį” ir tuo di
džiuojasi.

Ilgiausių ir laimės kupinų 
metų jaukiame šeimos liz
delyje ! Pasimatysime vėl 
auksiniame jubiliejuje!

Dalyvis 

NEW YORK, N. Y.

Pašto ženklų paroda

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo proga New 
Yorko Lietuvių Filatelinin- 
kų Dr-ja rengia Lietuvos pa
što ženklų parodą. Ji bus 
Statler viešbutyje rugpiūčio 
27-31 dienomis.

Rengėjai prašo didžiąsias 
organizacijas ir pavienius 
asmenis skirti ženklų rinkė
jams dovanas.

Visais parodos reikalais 
prašoma kreiptis į sekreto
rių: V. W. Alones, 217 Mc- 
Kees St., Florai Park, L. I.,
N. Y.

-
CHICAGO, ILL

Maloniai nuteikia lietuvį 
skaitant žinias iš Usterio 
(Worcester, Mass.). Tai pa
lyginti mažas miestas su 
mažiau kaip puse miliono 
gyventojų, bet jo lietuviai

masi, kad čia daug lietuvių 
gyvena, kai kas ją antrąja 
Lietuvos sostine vadina, o 
jei ne naujieji ateiviai, tai

gelis namų savininkų pra-; 
dės namus taisyti. Gąl 
svarbiausia namuose siF 
tvarkyti elektrą, kad lakiai 
ir jungikliai būtų tvarkoje: 

i LFti elektros laidų perkrovą 
mo ir kitų trūkumų dažnainagę į Floridą parūpino jos mėn. 8 d. Independence 

sūnus 
'duktė

usteriečius atsispirti.
Noriu pastebėti, kad —. .. . _ . . . , ........... t , n.-

senas ateivis jr todėl tegu dukter,A'Grin:ene' gyvenam vavo ukrainiečiai Jų kalbe- 
neįtaria, kad šiuos žodžius Bostone. tojai primine, kad lietuviai,

B. M. latviai, estai ir vengrai ne- 
--------------------------- • buvo pirmieji nukentėję

MUSŲ ŠACHMATININKAI nuo ™sų komunistų. 1932-
______ 33 m. Maskvos tironai badu

Iš “Sporto žinių” sužino- b maudymais išnaikino virš 
kad “National Chess 6 milionų ukrainiečių ūki- 

šitaip rikiuoja lie- ninkl!’ nenorėjusių geruoju

esu

beveik nebūtų viešų pėdsa- rašė kuris nors “dipukas”.
kų, kad čia lietuvių gyvena
ma.

Senieji ateiviai net savo
mis pavardėmis gėdijosi

Kitas č

MIAMI, FLA.

riuuud pdiupmu ju» men. o u. iiiucpeiiuciivc atcjtinVa. namuose gfliarai* inž. J. Gimbutas ir aikštėje Minėjimui vado- Jg ateivis
L. (inmene. p-vvpnan- vavo ukrainiečiai. .Tu kalne- ~ < _ ...

me,
Rating 
tuvius šachmatininkus: i atiduoti rasų steigiamiems 

kolektyviniams ūkiams jų 
dirbamą nuosavą žemę.

Dėl .tokių baisių nusikal
timų Amerikoje gyvenančių

žymėti savo įstaigas ir vers- _ . . . . .. ., ...
lavietes. J lietuviu gyveni- Teį?”m"" 
mą apylinkę atvykęs nega- va
Įėjai žinoti, kad čia esi sa- Neperseniai, gegužės mė-j Meisterių klasėj P. Taut- 
vųjų tarpe, kol neišgirsi lie- nesyje ponia Anita Novic- vaisas, 
tuviškai gatvėje kalbant kaitė - Kamavičienė-Kamsj Ekspertų klasėj: K. škė- 
Tokį liūdną įspūdį man ka- kalbėjosi telefonu su Vilnių- ma, K. Jakštas, K. Merkis,
daise padarė, patekus į lie- mi. Ji iš anksto pranešė te- dr. A. Nasvytis, A. Zujus. j kazokų . vadas Kremliaus 
tuvių tirštai gyvenamą Či- lefono stočiai, kad norinti A klasėj: K. Jankauskas, gangsteriams pranašavo liū- 
kagos dalį — Bridgeportą. kalbėti su savo vyru prof.' A. Sakalas, E. Staknys, A. o vengiu revoliu-
Čia tiek daug lietuvių vers- -Karna vičium Vilniuje. Sep- Keturakis, A. Šukys. ’ i cijos dalyvis reikalavo nie-
lo įstaigų ir taip maža lie-'tintą vai. ryto buvo užregi-' B klasėj: A. Karosas, dr. ko nelaukiant sunaikinti 
tuviškų išorinių pėdsakų te- straotas josios telefono nu- K. Bobelis, J. Vilpišauskas, komunizmą. Buvo ir dau- 
buvo. Imeris, o vienuoliktą vai. jau Lisauskas, L Šveikauskas, Siau kalbėtojų, jų terpe vie- ;

Teisybė, buvo ir Čikagoje gauta žinia iš Lietuvos, kad D. Povilaitis, S. Vaičaitis, įnas kongresmonas.
Birutės daržas, Vytauto par- galima kalbėtis. Prie tele-,G. Kuodis, R. Anskolis, V. | . toirptautiniame su-

fono buvo muzikas prof.' Karpuška, Slapšys, Troja- sl.nnkime Filadelfijos lietu- 
Kamavičius, kuris, deja, nas, Žilius, Ivaška, Repšys, vįus atstovavo Vliko vice- 
pranešė poniai Anitai, kad Meižys, Kulpa, Spirauskas, dr. J. A. Stikliorius ir

Stankūnas yra elektros me
chanikas iš Lietuvos, tuo a- 
matu ir čia verčiasi. Jis mie
lai kiekvienam lietuviui pa* 
tarnauja sąžiningai ir gerą! 
sutvarkydamas elektros tru
kumus. Kai kiti elektros 
mechanikai už savo darbą 
labai plėšia, B. Stankus yra 
nebrangininkas. Štai jo ad
resas: 3213 Almond Streef; 
telef. GA 6-7137.

Kipras Tautinas

WAUCONDA, ILL

kas, Kęstučio vardo bankas, 
bet, lietuvių dvasiai silpnė
jant, tie vardai išnyko.

Turime Tautines kapines, 
bet jos toli priemiestyje. 
Dar gerai kad nors aukštai 
auditorijos sienoj yra para
šas “Lithuanian”, bet že
miau bijoma lietuvišką pa
rašą dėti.

Kada auditoriją turėjo iš
nuomavę 3 naujieji ateiviai, 
tei jie salės vidų buvo gra
žiai išpuošę lietuviškais vai
zdais, bet kai jie pasitraukė, 
tai visi tie vaizdai panaikin
ti. Čia, girdi, ne Kaunas, 
lietuviškų išorinių žymių ne- M 
reikalinga.

Turime bent kelias skoli
nimo taupymo draugijas — 
bankus, bet nė viena jų ne
turi lietuviškų parašų, o ki
tuose miestuose esama pa
našių įstaigų, pavadintu “Li
tas”, “Parama” ir kt Ir vi
sos labai gerai verčiasi.

Malonu, kad naujieji atei
viai, įsigiję verslo įmones,1 
duoda joms lietuviškus pa
vadinimus. štai statybos 
rangovai turi Mūrą, Varpą; 
maisto krautuvės, valgyk-

prieš dvejus metus yra ve
dęs antrąją žmoną, nes nu-

Šimukonis ir Vitkauskas. ! P1’?^-. Purinas. Dr. J. A. 
Iš visų čia suminėtų 8 gy_i Stikliorius kalbėjo angliškai,

stojęs vilties kada nors susi- vena Bostone, 
tikti su p. Anita Karns. Jis Pažymėtina, kad latviai 
užima dabar Vilniaus Kon- šiame krašte turi 5 meiste- 
servatorijos direktoriaus rius, 15 eks|>ertų ir 22 žai 
vietą. dejų A klasės.

Tasai telefoninis pasikal
bėjimas tęsėsi tiktai ketu-

Graius pobūvis Šeštokuose

Birželio 1 d. Schlitz .“r 
tnbuting Co. savininkę 
John šeštoko žmonai Chah» 
lottei buvo staigmena -j* 
surengtas nelauktas gimta
dienio pokylis, kuriame da
lyvavo gana didelis būryt 
artimųjų. •,

Jos vyro sesuo Helen R, 
tad jo kalba visų buvo su-iReeves dėkoja visiems, kk-
prasta. Aikštėje matėsi 
daug plakatų, iš kurių vie
name buvo taip parašyta:

rie padėjo surengti tą po
būvį, jame dalyvavo ir 
nešė dovanų.

nas minutes ir 
šiolika dolerių.

kaštavo še-
|V|

Pakalbinkim draugus ir
“Kelei- 
$4.Kaina melams

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdikis 

pripažintos vaistinės

IDEAL PUARMACY
29 Kelly Squere, Worceeter, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į rejcistrruotą vaistinin
kų Vytautą Skrinską, "ldeal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų receptai Ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipidrės iš toH ir ii artu

vaistas VISUR. Turime 
vaistų nuo džiovos ampulėse, 

vaistų aoo aukšte kraujo spaudimo, nuo 
širdies ir nervu ligų. 
VISUR. Rašykit i

Iuose. Kreipkitės

IZS.
VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

PATARTINA VISIEMS įSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriui 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pa 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiuwiui| 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įyal-J 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apiel 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalytųo,, 

į Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur putino-1 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos 
81.25. Užsakymus jau dabar priimam. UI 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
686 E. Broachray -t- Se. Boston IF,
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IR TEN DAROMA IŠDAIGŲ

Iš Pavergtos Lietuvos I Rygoje prieš 50 metu
kurių ištremtųjų

likim**
Remontuos Šv. Petro

J. VLKS 

, (Tęsinys) 
‘GIEDROS” DRAUGIJA

jir Povilo bažnčię
I i

Janušonis Kazy* nuo Sa-' Šv. Petro ir Povilo bažny-1 
ločiu, Biržų aps., buvo iš- čia Vilniuje būsianti restau- _ _. , . _ ,. .
tremtas i Sibirą su žmona ir ruojama valstybės lėšomis. vo: v . _
šešiais vaikais, bet po vie- Visus mokslinto tyrimo, pro- ^aiyybes Draugija “Gie- -Kod« nėra žymimo mo- 
nerių metų prievartos darbe jektavimo ir atstatymo dar- P'?cla! lsvyste kesčio. .
neatlaikęs mirė. Buvo nu- bus pavesta atlikti Valsty- Į?’ ..T4® neturėjome. Cia pa
bausti dešimčiai metų, kaip bvniam statybos ir architek- °? “• *'«"«> ^UV,S darb - det’ pęnfc' nibliai. Gal jus
daug kas iš jų kaimo taros reikalų komitetui. "”!k« “"Į*- Val' ‘""‘S.T??1 '

Janušonis Petraa Saločių Kultūros ministerijai pusiu- !xt sodais Akydavo ctnzl^
valsčiaus tebevagia trem- bu bažnyčią vidų nufd- ^v0 va,^ X, - bet iSturiu grąžos...
tyie, o jo brolis Petras mo- muoti pnes ir po restaura- , < , ’ .7
kytojas enkavedistų pribai-vimo. Darbai bosią pradėti būdavo organizuojamo cho- -Skolingas nehksi pa- 

šiais metais ir baigti 1961 ro repeticijos. Rinkose sce- stokim, kitą kartą atiduo- 
nos mėgėjai išmėginti savo šit... t
sugebėjimus scenoje įvai- Toks pašnekesys įvykda- 

pavasari* riems pasirodymams, o ir vo kiekviėnu kartu nunešus
! CiPTMPt navasark labai HaiP tas dienas atei’ prašymą vaidinimui leidi-

-| vėlybas, daug vėliau teitoi- ?av0 draugijos narių pa- mą gauti, bet policijos pa-Į
1 • ’ s žiopsoti, tunmo knygynėlio reigūnas visuomet pamirs-

gtas ir jo kapas nežinomas.
Saločių valsčiaus tremti- metais.

niai išmėtyti po visą Sibirą,
Samogonas klesti

Kadangi valstybinė degti
Anglijoje garsaus Cambridge universiteto studentai ši
tą automobilį užkėlė ant universiteto senato namų 
stogo. Kaip jie tą padarė, niekas, be jų, nežino, tik 
spėja, kad jie turėjo gerokai prakaito išlietu Nelen
gva buvo jį Ir nuimti.

nė brandi tai slantai varo- ta i lankus nphiis laiku žo- vuuuiurv™ 3ė J p^lvinZ M^r^nrt  ̂iZ^JL8“* ^v£.^uotL^

ma. Provincijoj namine vai- ku pasėta, nebus ko dorai ir 
ginami ir įvairūs pareigūnai, piauti. •
Nauji gydytojai

Šiemet Kauno medicinos aukščiausiojo teismo pirmi- 
institutą baigė 179 gydyto- ninkas Karolis Didžiulis-
jai ir vaistininkai.

čių pasiskaityti. Po šių vi- “gudrybės” pamokino Liud- 
sų sueigų priedanga įvykda- vikas Jakavičius, kuris 

įvo ir lietuvių socialdemo- daug turėjo su policija įvai- 
Mirė senas bolševikas, kratų junginio veiklesnių rių reikalų, tarp kitų tokių 

’ narių pasitarimai, pašnekė- pat leidimų gauti vaidini-i 
šiai privengiant formalaus mams. Į
susirinkimo pobūdžio. j Į vaidinimus visuomet a-1

Bjauri melagystė
-Grosmanas.

Birželio aukos šaukia budėti
Eii-žeiio mėnesį, tą gra- ti staigmenų, kurios užmig- 

žiausią metų laiką, sutinka- dytų kapitalistinį pasaulį, 
me su rimtumu ir skaudan- Tam tikslui pasiekti, turime 
ėia širdimi dėl tragiškų įvy- išeiti su viliojančiais pasiū- 
kių, kuriuos yra mūsų tauta lymais taikai ir sugyvenimui 
netolimoje praeityje išgyve- Įkūnyti. Turime padaryti 
nusi. Ta pat proga susikau- pritrenkiančių ir negirdėtų 
piame, kad pagerbtume žu- nuolaidų. Dekadentiniai ir 
vusiuosius už Lietuvos ne- supuvę kapitalistiniai kraš- galėjo pešti 
priklausomybę ir kad nepa- tai nudžiugs, sužinoję, kad 
mlrštume, jog be laisvės nė- norime su jais bendradar- 
ra gyvenimo. . biauti. Jie kibs į tą idėją

“Duokite man laisvę arba patys savo pražūčiai ir sku-

Policijai buvo oficialiai teidavo policijos atstovas. ‘ zino^’ ^ad 1 ysiB* kviečiamojir prašo-
pranešta, kad šeštadieniais Jam nejučiomis būdavo į- birželio 27-28 dienomis Bo- mos Kongrese dalyvauti, 
tose patalpose vyksta valdy- brukama trys rubliai. Jis sto”e Statler viešbuty susi-
bos posėdžiai, choro ir sce- pranykdavo rengėjus įspė- renka Amerikos Lietuvių 
nos mėgėjų repeticijos ir tą damas, kad: Kongresas, kurio tikslas pa-

0 tačiau atsirado piktos 
valios žmonių, kurie viešai 
paskelbė, kad Kongreso ren-

dieną draugijos adaras kny- —šuikštum man—jokios gydyti vieningą Amerikos gėjai kai kurių organizacijų
-------------------- x._x. i— repageidauja Kongrese, net

sūnūs, iš Šilalės vai.
Gražulis, Juozas ir Alviną, gy
venę Kybartuose.
Grigas, Jurgis.
Gudauskas, Jonas, gyvenęs Ta- 
bariškiuoee.
Gustaitytė, Ona, Jurgio duktė, 
iš Kūjų km., Višakio-Rūdos v. 
Jakszto, Aldona ir Julija, Vin
co duktė, gyveno Lawrence, 
(Mass.?). ,
Jankauskas, Jonas, Juozas ir 
Pranciškus, gyveno Chicago, 111., 
Richmond St.
Jasaitytė - Kilčevskis, Juzė, Vin
co duktė, iš Pašušvio vai., vai
kai Boleslovas ir Stefanija. 
Juškevičius, Mykolas, Antano s. 
Kabelytė, Stasė, Mykolo duktė. 
Kripienė, Cecilija, Kazio dūk., iš 
Noreikonių k., Pakruojo vai., 
Šiaulių ap., gyveno Mahanoy Ci
ty, Pa.
Lazauskas, Vladas, ir vaikai A- 
nelė, Antanas, Argentina, Ed
vardas, Jonas, Juozas, Marytė 
ir Pranas.
Legusaitė, Marytė, iš Kauno. 
Lukševičius, Pranas Kazio sūn. 
Macijauskas, Juozas.
Nemelko, Antanas, Antano s. 
Rimkevičius, Stasys, Antano s. 
Rudokas Anicetas, Adomo sūn., 
iš Anykščių vai.
Rūkas, Antanas, Vinco sūnus, 
gim. 1926 m.
Rukštalo, Josephine. 
šiurila, Jonas ir Juozas, iš Kra
kių km., Mažeikių ap. 
Stančikas, Kostas, gydytojas, ir 
žmona Luise Wegner, gyveno 
Australijoje.
Stankevičienė-Dvareckaitė, Ma
rijona, Antano duktė. 
Stankevičiūtė, Leonora, Mykologynėlis. Kai kada tais va- kramolos, * jokio triukšmo, lietuvių pasiryžimą tęsti ko- -----

karais kyšteldavo kas nors Kas nusigers — per galvutę vą dėl nepriklausomos, de- jei jos per klaidą ir butų dūk., 
ir iš policijos atstovų nosį. taip, kad neatsikeltų... mokratinės Lietuvos respub-> gavusios oficialų kvietimą strazdauskaitė, Bronė, iš Ma
Neabejotinai tuos susirinki- Deja, nebuvo kas nusige- apstatymo, priimti aiš-
mus neviešai lankydavo kas ria, nebuvo kam į galvutę kų nusistatymą tarptautinės 
nors iš slaptos policijos sek- mušti... politikos klausimais, liecian-
iių, bet nieko gero sau ne- Suprantama, apie vaidini- ^iais laisvmimo
galėjo pešti: be kultūrinės mų veikalų sukeitimą žino- reikalą,, išrinkti naują Ajne-
veikios nieko kito negalėjo jo tik kai kas iš draugijos nkos Lietuvių Tarybą, kun
pastebėti. narių. Iš šviesuomenės tar- vadovautų šio krašto lietu-skleidė ne kokia paprasta

Sunkiau sekėsi choras or- po “Giedros” kultūrinių pa- V1^ vedamai kovai uz Lietu-.komunistų ar kitokia davat-
ganizuoti. Norinčių dainuo- sirodymų niekas nelankyda- vost laisvę- | kele, bet didelę visuomeni-

Amenkos Lietuvių Tary-ir.ę atsakomybę pasiėmęs as-

dalyvauti. žeikių.
Tai yra biauri melagystė Šukys, Albertas, iš Satkūnų k.,

ir nusikaltimas Lietuvos lai*.Joniškio vai., Šiaulių ap.
švininio reikalui. Tas fak- 
tas yra tuo labiau liūdnas, 
kad minėtą melagystę pa-

Tamušiunienė -Arlauskaitė, Ma
rė, Prano d., ir vyras Jurgis. 
Trojackas, Vincas, iš Anykščių

mirti” kalbėio savo tautie- bes taoti mūsų draugais i ti buvo, bet nesurasta įgudu- vo, o kiti nesuprasdavo, kad v AmeiiKOs Lietuvių lary- m? priėmęs as-Ss’dtoyS AmerikŠkt Kai tikrai chorvedžio. Kai kada vaidinama kiti veiksli, o idara/ nUslman«5’ “*

votojas už laisvę Patrick mažės, mes smogsime jiems 
Henry. Panašiai šaukė ano- mirtiną smūgį

'tekdavo pasikviesti iš latvių ne tas, kuris buvo skelbia- kuriame yra 4 politiniųsro-Maiąs.
chorvedžių, jiems už darbą mas. 6 jei kas ir suprasda- Y”: atstovai, per spaudą, Betgi tikėsime, kad mūsų 
reikėdavo sumokėti, o lėšų vo, tai tylėdavo. ; kvietė visa* lietuvių organi- visuomene yra tiek sąmo-

tu tremiami i vergu rtovvk- tai aina «inn motu trahon- tui'ėta labai mažai. Daug Rygos Lietuvių šviesuo- daly- ninga, jog jai lengva bus su
las mūsų broliai ir sesės: darni į užsienį savo ^riau- sėkmin^au ir r:ašiaH dirl)O menė daugiausia turėjo val-;^^įT BO8tono^skjTiiK, Įkasti tos
mis birželio dienomis Sovie- Ar ne tokiuo keliu Sovie-

“Pasakykite pasauliui, kad sias meno pajėgas ensamt> scenos mėgėjų būrelis. Cia stybineš tarnybas. Tais re- kūnam yra pavesta rupm- ir padalyti tinkamas išva-
kenčiame ir milžtame, liuss mokslininkus’ir sporti- ^^to*SS?ir'hSXr *“

kad kiti gyventų . Ne vie- mnkus? Ar ne tuo tikslu jie ?€t S.1? i g?bllJ dėklą da™ aarbminKų tarpe ro- nn-mininkauia Tautinas1 
nas
bę ir sveikatą, kad mes, o sikeitimą

1 kiti gyventų”. Ne vie- atokus? Ar ne tuo tikslu jie tojų, fcet ir net gabių dėklą-davo ^^kauj’a Tautinfe
» ju paaukojo savo gyvy- Patina išplėsti kultūrini pa- matoni2- Kai kuriuos veika- dytis. Rygoje gimnazijoje ™e.c pirmimnKauja tautinesk sveikatą? kad mg^o sikenimąT Ar ne ManuUs- !>* surežisuodavo didelis mokytojavę rašytojas^Pra- KONSULATO IEŠKOMI

Juozo

suot-r.ą kovą prieš tą žmoni- sputnikais- ir kitais techni-
jos grėsmę. ^iais pasiekimais? Ar kelia- dr1os” d™W« nė

feiiželio įvykiai buvo vė- mas bendradarbiavimo* su toklTS pn‘lk°’ nor?
1 au kartojami visur, kur tik komunistų kultūriniais Patalkimnkauti niekuomet 
las šauksmas nebuvo išgirs- sluogsniais reikalas netar- neatsisakydavo. Kai kada 
tas ir kur raudoniesiems nauja sovietų sambūvio tik- v^kalo režisavimui patalki- 
Všcšpaėiams nebuvo sutruk- £iams? Ar visa tai pagaliau n,nkauti ateidavo ir Rygos- 
<’>ta įsitvirtinti. Tūkstančiai neskatina užmiršti Krem- Polltechmkos instituto stu- 
naujų aukų buvo tremiama Jaus valdovų žiaurumus, lentas, rodos, Liutkus, 
ir karkinama. Sovietų pio- nustoti minėjus jų padary- ^e originalių lietuvių kal
tai yra šiandien nusėti var- tas nuoskaudas, genocidą, ^a parašytų scenos veikalė- 
; a. ais ne vien lietuvių ir jų trėmimus, prievartos darbus buvo vaidinami versti
na.titkų jų kaimynų, bet ir vergų stovyklas ir krašto o- niai iš latvių kalbos. Latviai 
lenkų, čekų, vengiu, bulga- kupaciją? * i scenos veikalėlių turėjo
rų, įamunų ir kitų tautybių; Skan,biems Sovietų siūly- idau8ia" iš darbininkų gyye- 
iierntinų kapais. ~ i mams ir jų daromoms staig- n,rn” n.nn «_

Jie žadina pasaulį budėti, menoms neturime pasiduoti.
nes šiandien, kaip ir anomis Mūsų laisvės kovų laukuose 
birželio dienomis, daug kur kritusieji ir tūkstančių iš- 
pi adedama užmiršti, kad tremtųjų į Sovietų vergų 
Sovietai daro visa, kad tik- stovyklas vargas, ašaros ir 
lai laisvąjį pasaulį užliuliuo- kančios, kurias minime ir 
tų. Tam tikslui jie negaili minėsime su pagarba, kvie- 
nei žmonių, nei lėšų, nei lai- čia mus budėti, ryžtis ir ko
ko. Teatras, menas, mokslas Voti už tautos laisvę, nepai- 
ir sportas, visa panaudoja- snnt, kiek ir kaip ilgai tam 
ma tam, kad pavergtų dau- reikėtų pasišvęsti, 
giau tautų. Sambūvis, taika Teuždega jų balsas mūsų 
bet kuria kaina tai vis širdyse negęstančią Tėvynės 
(•balsiai, kuriais siekiama ,neįįėS ugnį, o jų idealai te- 
užmigdyti mūsų budrumą ir pa]ajk0 mumyse nepalaužia- 
pastumėti mus geibūvio tikėjimą į tautosšvieses- 
bangomis j nerūpestingumą atejų ir jų pasišventimas 
ir kasdienybę. . teapjungia mus vieningai

Lenino vardo politinės kovai už Lietuvos nepriklau- 
mokvklos Maskvoje profe- somybę ligi laimėjimo, 
sorius Dimitrij Manuilski y-
įa savo mokiniams pasakęs:
‘‘Karas tarp komunizmo ir; 
kapitalizmo neišvengiamas.
Jam iaimėti turime padary-.

rė “Giedros” kultūriniam 
veikimui, fcet laikėsi nuo jo 
iš tolo.

Didžiausia ir uoliausia 
‘Giedros” teatro mėgėja 
buvo “žvaigždės” Draugijos 
mokyklos vedėja Zuzana 
Arlauskaitė. Ji ne tik sce
noje vaidindavo, bet kai 
kuriuos veikalus pati sure-‘ 
žisuodavo. Joks scenos vai
dinimas be jos neapsiėjo 
kai kada talkininkaujant čia

mamsi/jų’ daromoms Zra&l"!™' Draugijos narių to- rašančiam. Viename iš lat-
* * ° Ltia oAnnru? vai Lrn I/>li oi

Jurgio sūn..
Tą jis pakartojo ir per spau-1“ Kalvarijos v.
, u-’j i j • .Marijampolės ap.

mokyklos direktorius, prita- pabodamas, kad jeij Biliūnienė - Vildžiūnaitė, Ma-

kie scenos veikalėliai buvo 
labai mėgiami.

Kiekvienam scenos vai
dinimui reikėjo gauti iš 
policijos atskiras leidimas. 
Leidimui reikėjo pristatyti 
būtinai cenzūruotas. veika
las ir kartu pažymėjimas, 
kad toksai yra leistas scenos 
vaidinimui. Kai kada tos 
policijos taisyklės būdavo 
atsargiai apeinamos. Vieton 
gauto leidimo kuriam nors 
veikaliukui buvo vaidina
mas kitas. Taip bene porą 
kartų buvo suvaidinti K. 
Jasiukaičio “Alkani žmo
nės”.

Gauti leidimą visuomet 
prie prašymo reikėjo prikli
juoti 75 kapeikų žyminio 
mokesčio. Vieton žyminio

kuri organizacija negavo at
skiro rašto dėl adreso netu
rėjimo, vis viena yra lygiai 
kviečiama Kongrese daly
vauti.

Vadinasi, viso* lietuvių 
organizacijos, kurioms rūpi 
Kongreso uždaviniai, yra

Šiaulių “Varpo” draugijos 
teatro mėgėjų parengimuo
se. t.

Z. Arlauskaitės išvykimas 
iš Rygos buvo skaudus ‘‘Gie
dros” teatro mėgėjams smū
gis:

—Nėra mūsų Skaidriutės! 
Nėra kas padeda mums su
ruošti kultūrinius parengi
mus.

1949 m. Z. Arlauskaitė - 
Mikšienė apsigyveno Detroi
te, Mich. mieste. Cia tuoj 
ji subūrė teatro scenos mė
gėjus ir padedama jiems pa
sirodyti su vaidinimais sce
noje, kai kada ir pati sce
noje pasirodo.

Detroito lietuvių teatro 
scenos mėgėjai aplanko su 
vaidinimais ir kitus JAV 
miestus, kui lietuvių gyve
na.

Tai ir toliau Skaidriutė

rijona. iš Niūronių kaimo.
Bi drevičienė, Darata, ir sūnūs 
•Jonas ir Kazys, gyveno Law- 
rer.ce, Mass.
Budrys, Alfonsas, Domininko s. 
Ccgelis, Jonas, iš Alytaus. 
Dabrovolskienė, Uršulė, Jono d., 
iš Dabušių.
Eigelis, Viktoras, gyveno Pie
tų Afrikoje, Johannesburge. 
Gablauskas, Charles, ir vaikai

Tuskenis, Vincas, iš Anykščių v. 
Ugianskis, Mykolas, Mykolo s. 
Vileikis, Jonas, Petro sūn., gim. 
1922 m.
Vingis, Jonas, ir seserys Agnie
ška ir Petronėlė.
Pocius, Leonas ir Emilija. 
Podžiukas, Kazimieras, iš Rais
tinių km., Tauragnų v., Utenos 
apskrities.
Rimonis. Karolis, Jono sūnus. 
Saililius - Visockytė, Petronėlė, 
ir jos broliai Visockis, Jonas ir 
Kazimieras.
Saulitienė, Juzefą.
Sitnikas, Feliksas ir Povilas, 
Petro sūnūs, iš Padubysio v., 
Šiaulių aps.
Šiugždavičius, Aleksandras (ar 
šegždavičius).
Skauronas, Boleslovas, Jokimo s. 
Strafelaitė - Langienė, Augustė, 
Otto ir Emilijos Berentytės d. 
Štrafelaitė - Heitkienė, Olga, 
Emilio ir Emilijos duktė, vyras 
Heitke, Liudvikas, iš Tauragės 
aps.
Tamošaitis, Antanas. Antano s., 
iš Birbilų km., Veliuonos vai., 
Kauno aps.
Velička, Setanas, gyvena San 
Francisco.
Venckaitis, Jonas ir Kazimieras, 
Jurgio ir Marijos sūnūs.

vių kalbos verstame veika
le įspūdingai pasirodė grak
ščios, veržlios mergužėlės 
rolėje — Skaidriutės. Nuo 
tada giedriečiai Z. Arlaus
kaitę kitaip nevadino, kaip 
mūsų Skaidriutė.

Bene 1912 m. rudenį Z.
Arlauskaitė persikėlė moky
tojauti Petrogradan. Ir čia 
ji uoliai reiškėsi lietuvių 
teatre įvairiuose vaidini
muose. Lietuvos nepriklau
somybės metais Z. Arlaus
kaitė mokytojos profesiją 
iškeitė į aktorės. Ji buvo 
Lietuvos valstybės dramos 
teatro aktorė, o taip pat da
lyvavo “Vilkolakio” satyros 
teatro vaidinimuose Kaune.

Zuzana Arlauskaitė, vė- žengia Rygos Lietuvių Dar- 
liau Mikšienė gimė 1889 m. bininkų Blaivybės Draugi-Dr. A. Trimakas ____ _____ _____ _ ........... „

Vyriausio Lietuvos'mokesčio visuomet buvo pri-'rugpiūčio 28 d., Rygoje mo- jos ‘‘Giedros ’ teatro scenos 
Išlaisvinimo Komi-1 jungiama penkinė. Policijos kytojavo 1908 - 1911 m. mėgėjų pramintais takais. 
Uto Ptaininka7 !cenzorius Sčiai paklauada- - 1912 m. dalyvavo (Bus daugiau)

Joana, Jurgis ir Kazys, gyveno 
Worcester, Mass. Ieškomieji arba apie juos ži-
Gavelienė - Dereškevičiutė. A- nantieji prašomi atsiliepti: 
gota, vyras Gavelis, Mykolas. Coasulate Gen. of Lithuani* 
Gečas, Jonas, iš Tytuvėnų m. 41 West 82nd Street
Genys, Jonas ir Stasys, Jono! New York 24, N. Y.
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JAU 1S£JO NAUJA KNYGA J

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti »

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*.
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KAS GI KALTAS >
V. RIMANTAS '♦

Grįžęs iš kelionės po Pie- savo ūkininkus paremdama, 
tų Ameriką, viceprezidentas jau kuris laikas, kaip apsi- 
Nixon, su ypatingu nuošir- krovė milžiniškais sviesto, 
durnu pasveikintas aerodro- kviečių ir kitokio maisto iš- 
me paties prezidento, jau tekliais ir. pradėjo juos taip 
bus užgydęs Venecueloje ’ pat eksportuoti papiginto- 
gautą guzą. Paprastas ame- mis^kainomis. Tas reiškė, 
rikietis, kuris minta laikraš- kad JAV pa veržia iš Argen- 
čių jam tiekiamomis žinio-tinos senus jos pirkėjus. O 
mis ir paaiškinimais, jau kaip žinoma, už ta dar nė 
bus atsipeikėjęs nuo kartaus' viena šalis, pebuvo varžovui 
nesmagumo, kurį jame su-dėkinga. Nėra Amerikai dė-
kėlė retas Jungtinių Ameri
kos Valstybių garbės pažei
dimas “broliškose lotynų re
spublikose”, ir tik, reikia 
manyti, Vašingtone — tiek 
Baltuose Rūmuose, tiek kon
grese — bus suprasta, kad 
akmenis, kiaušiniai, pomi
dorai, kuriais buvo apmėto
mi Nixonai, buvo skirti ne 
tiek jiems, kiek J. A. Vals
tybėms.

“Pietų seseiys” nemėgsta 
“šiaurės sesers”. Ir jei Nix- 
onas, apkeliaudamas net 
astuonias Pietų Amerikos 
respublikas, manė, kad esa
mą ten “atšalimą” mokės

kingas ir dabartinis Argen
tinos prezidentas Artūro 
Frondizi, kuris nuo pat sa
vo prezidentavimo pradžios 
skatino kitas lotynų respub
likas iš vieno gintis nuo 
“globėjų”.

Turi savo sąskaitų su A- 
merika ir čili respublika. 
Čili turi vario kasyklų ir 
varį parduoda užsienin. Dar 
neseniai Čili vario didžiąją 
dalį supirkdavo Amerika, 
bet dabar ji pakėlė variui 
muitą ir Čili kasyklų savi
ninkai prašo savos valdžios, 
kad jiems leistų siųsti savo 
atstovus už ‘‘Geležinės už-

PASIVAžINĖJO, BET REIKĖS GRĮŽTI

Robert Diklich ir Robert Vardeli atėjo į laivą palydėti 
į Prancūziją išplaukiančius ją mokyklos draugus ir 
pasislėpė laive. Bet nuplaukus į Le Havre uostą Pran* 
cūzijoje, jie buvo pastebėti, suimti ir, žinoma, gaus 
grįžti namo. Bet pasivažinėjo.

Žarnų ir skrandžio liga
GYD. VL. K.

—Nu, vot, Maiki, mudu 
ir vėl susitikova!
'—Taip, tėve, istorija kar

tojasi.
—Eee, ką tu čia šneki a- 

yie tą istoriją. Nei ji karto
jasi, nei ką.

—Tėve, aš sakau, kad kar
tojasi.

— O aš sakau, kad ne!
—Bet aš galiu Įrodyti fak

tais, kad kartojasi.
—Olrait, koman, įrodyk! 

Ale aš pasakau tau iš kalno, 
kad jeigu neįrodysi, tai aš 
tau į tą aklademišką kepu
rę prispiausiu.

—Štai, tėve, visiems ge
rai žinomas faktas. Per pir
mąjį pasaulinį karą visa A- 
merikos pramonė buvo įkin
kyta į karo reikmenų gamy
bą. Maistas, drapanos, ma
šinos — viskas ėjo karui. 
Automobilių fabrikai dirbo 
tik karui. Namų statyba bu
vo sulaikyta. Krautuvės iš
tuštėjo. Buvo įvesta net pro- 
hibicija, uždrausta gaminti 
svaiginamus gėrimus, nes 
javai buvo reikalingi armi
joms.

—Jes, vaike, tą tai aš ge
rai atsimenu. Visi saliūnai 
buvo uždaryti; pijokams bu
vo regli gavėnia. Ale kai 
kam tas išėjo į naudą. Ne 
vienas prabagotėjo munšai- 
ną, arba, kaip žemaičiai sa
kydavo, šarmalaką per pai- 
pas sunkdamas. Munšainie- 
riai prabagotėjo, ale tie, ką 
jų šarmą lakė, dažnai ap- 
jakdavo, arba ir visai kojas 
pakratydavo.

—Gerai, kad tėvas kai ką 
dar atsimeni. Bet eikim to
liau. Kai karas pasibaigė ir 
visi suvaržymai buvo nuim
ti, Amerikoje prasidėjo la
bai geri laikai, nes fabrikai 
turėjo dirbti dieną ir naktį, 
kad užpildytų pasidariusią 
tuštumą. Darbininkų algos 
pradėjo kilti, žmonės ėmė 
viską pirkti, ir atrodė, kad 
geriems laikams dabar jau 
nebus galo. Buvo aiškina
ma, kad kiekvienam žmo
gui reikalingas automobilis, 
o kiekvienai šeimai reikalin
gos mažiausia dvi tokios 
mašinos. Jei kas dar netu
ri gana pinigų, buvo skel
biama, tai tegul ima auto
mobilį išsimokėjimui. Na
mai taip pat buvo siūlomi 
išsimokėjimui. Žmonės pir
ko ir pirko viską skolon. 
Kai jie įsiskolino iki kaklo 
ir daugiau pirkti jau nebc-

' galėjo, fabrikai pradėjo už- 
jsidarinėti ir 1929 metais į- 
vyko baisus krachas. Darbų 
netekę, žmonės nebegalėjo 
savo skolų mokėti, todėl iš. 
jų buvo atimti ir skolon 
pirkti automobiliai, namai 
ir kitokie dalykai. Pagaliau 
užsidarė ir bankai. Atsirado 
keliolika milionų žmonių be 
darbo. Algos nukrito ir vis
kas atpigo, šitokia depresi
ja tęsėsi iki antrojo pasauli
nio karo. Antrajam karui 
prasidėjus, istorija pradėjo 
kartotis. Pramonė vėl pra
dėjo dirbti karui. Automo
bilių ir namų statyba vėl 
buvo sulaikyta. Darbininkų 
algos vėl pradėjo kilti, befcjsavo 
nebuvo kas pirkti, nes vis
kas ėjo karui. Bet karui pa
sibaigus, fabrikai vėl pra
dėjo gaminti reikmenis vie
šajai rinkai, kaip ir po pir
mojo karo. Ir vėl prasidėjo 
geri laikai, algos pradėjo 
kilti įr žmonės pradėjo vis
ką pirkti. Iš pradžios pirko 
už sutaupytus pinigus, o pa
skui jau skolon, lygiai taip, 
kaip po pirmojo karo. Va
dinasi, istorija vėl pasikar
tojo. šitas gerbūvis tęsėsi i- 
ki pereitų metų, bet čia jau 
sustojo. Mat, kapitalistai 
vėl įsiūlė visuomenei tiek 
daug savo produktų skolon, 
kad žmonės jau nebepajė
gia daugiau pirkti. Darbai 
fabrikuose vėl sumažėjo ir 
dabar turime kitą depresiją.
Kol kas ji dar nėra tokia gi
li, kaip buvo po 1929 metų, 
bet gali dar pablogėti. Tai
gi yra faktų, kad istorija 
kartojasi.

—Olrait, Maiki, jeigu tu 
nori su manim sprečytis, tai 
ir aš galiu tau panosėn pa
kišti nesiektą faktą. Ve, per
eitą žiemą turėjom daug 
sniego. Bet atėjo pavasaris, 
ir to sniego neliko nei ant 
liekarstvų. Sutirpo ir pra
puolė ant amžių. Ir tu čia 
gali skerėčiotis kiek nori, 
bet daugiau to sniego jau 
nematysi, ba tokia jau yra 
pono Dievo valia: kai jis 
nori, tai sniegas sninga, o 
kai nenori, tai jis sutirpsta, 
ir tavo, atsiprašant, istorija 
daugiau nepasikartos. Ai 
bečjur laif!

—Klysti, tėve.
—Kodėl klystu?
—Todėl, kad sniegas su 

Dievo valia neturi nieko 
bendra. Sniegą pagamina ir 

i sunaikina ne Dievas, bet 
tam tikros

sutirpyti malonia šypsena dangos” ten pirkėjų ieškoti, 
bei gražiais žodžiais, tai jis Iš to prašymo gal nieko ne- 
ir tie, kurie jį kelionėn I bus, nes varis Vakarų susi- 
siuntė, skaudžiai nusivylė, 'tarimu draudžiama išvežti į

daug įvairių kombinuotų 
vaistų ir čia kiekvieno paci
ento gydytojas geriau gali 
patarti, kokius geriau varto
ti. O jie vartoti reikia, nes 
yra svarbūs neutralizuojant 
lūgštj. Labai populiari so
da (baking soda) nėra ne
pavojingas vaistas, ypač i- 
mant perdaug pieno kartu. 
Tuo atveju gali privesti prie 
nemalonių reiškinių. Kam 
tikrai diagnozas žaizdos nu
statytas, jau geriau nepasi
tenkinti soda, kai yra geres
nių vaistų.

3) Vaistai prieš padidėjusią 
sekretą

Kai rūgštis yra padidėju
si, tai suprantama, kad ir 
jos išsiskyrimas skrandyje 
yra padidėjęs. Prieš padidė
jusį skrandžio sekretą (iš
skyrimą) nėra dar labai ge
rų vaistų, šiuo metu vartoja
mi tik dalinai sumažina 
rūgšties išskyrimą ir kiek 
daugiau paveikia skrandžio 
judėjimą (peristaltiką). Šių 
vaistų yra nemaža pagamin
ta ir vis dar naujų pasirodo. 
Jau iš to išeina, kad jie nė
ra labai pasekmingi, bet 
vartoti juos verta gydytojui 
patariant, šie vaistai taip 
pat gali sukelti nemalonių 
simptomų, ypač senesnio 
amžiaus žmonėms.

Amerikai skaudžiausia tai, 
kad “pietų seserys” turi pa-

komunistinių šalių valsty
bes. Tačiau čiliečių pyktis

kankamo pagrindo pykti. U- ant Amerikos dėl to nesu 
rugvajaus respublika — la-mažės, 
bai demokratiška — jau se- ’ Būtų galima paminėti daug 
nokai pasisuko į JAV nuga-' daugiau pavyzdžių, dėlko 
ra. Vienas svarbiausiu daly- Pietų Amerika nepatenkinta 
ku, kuliais ji verčiasi, yra Jungtinėmis Amerikos Val- 
avys, avių vilna ir mėsa. stybėmis. Jų kapitalo yra 
Dar netaip seniai Amerika pilna lotynų respublikose, 
pirkdavo iš Urugvajaus vii- Amerikos kapitalas ten se
nų už 43 mil. dolerių. Da- nAa žibalą, kasa metalus, 
bar Amerika pakėlė tai vii- augina kavą iri vaisius, sta- 
nai muitą ir teįsigabena jos to namus, Uitus,' kelius, 
už 15 mil. dolerių. Urugva- tvarko susisiekimą, laiko 
jiečiai buvo priversti ieškoti bankus. Amerikos kapita- 
savo vilnai naujų rinkų ir‘las stengiasi paversti gam- 
jas surado komunistinėj Ki-|tos turtais sočiai apdovano- 
nijoj, Sovietuose, čekoslo- tus Pietų Amerikos kraštus
vakijoj ir Lenkijoj.

Panašiai atsitiko su Ar
gentina. Argentina nuo se
no eksportuoja užsienin mė
są, javus, iš dalies pieno 
produktus. JAV vyriausybė,

priežastys.
—Maiki, aš tokių žodžių 

nesuprantu. Kalbėk lietu
viškai.

—Atmosferinės priežastys 
yra tam tikros oro sąlygos, 
tėve. Bet mes galim šitos 
klausimo pusės ir neliesti. 
Mūsų klausimo branduolys 
yra: ar sniego istorija kar
tojasi, ar ne?

—Ne, Maiki, ne, ir dar 
sykį ne!

—Tėvas sakai “ne”, o aš 
sakau, kad kartojasi.

—Na, tai parodyk man,

savo kolonijomis ir. iš jų pel
nytis. Kai tas kapitalas sa
vo užkariavimų kelyje su
tinka sau priešininkų, jis 
organizuoja “revoliucijas”, 
vienus diktatorius pakeičia 
kitais, nebodamas kuo kuris 
jų kvepia.

Dėl to Amerikos kapitalo 
vajaus susidaro dabar pa
dėtis, kuri jau artimoje atei
tyje gali ii’ Amerikai suda
ryti didesnių nemalonumų, 
kaip Nixono sudaužytas au
tomobilis ar jo supurvintas 
švarkas. Sovietai, savo suk
tumu toli prašokę Vakarų 
diplomatus, seniai seka įvy
kius Pietų Amerikoje ir ne
būtų jie bolševikai, jei ne
būtų jau pasinaudoję Ame
rikos savanaudiškos politi
kos klaidomis.

Kaip tik Argentinoje Pe
ronas susilaukė galo ir jokur yra pernykštis sniegas?'

Tas sniegas pavirto į'vieton prezidentu buvo iš- 
vandenį, tėve, ir upeliais su- i rinktas Artūro Frondizi, So- 
bėgo į didesnes upes, o tos vietai, kartu su jais ir sate
nunešė jį atgal į jūrą, iš kur 
jis buvo kilęs. Saulei šildant 
jūros paviršį, tas vanduo vėl 
pakils į debesis, o kai ateis 
ruduo ir oras atšals, jis vėl 
nukris žemėn sniego pavida
le. Taigi matai, tėve, kad j praleisdami progų. Be dele- 
tie patys dalykai kartojasi i gacijų, pastoviai visur dir- 
ne tiktai žmonių gyvenime, ba Sovietų agentai. Jie vie- 
bet ir gamtoje. jtoje organizuoja komunisti-

—Na, jeigu tu toks kyt- nius būrelius ir per juos nu
ros, Maiki, tai pasakyk —teikia vargingai gyvenan- 
bus Amerikos vaina su Ru- čius sluogsnius prieš Ameri- 
sija, ar ne? ’kos kapitalą, prieš pačias

—Tėvas turėtum apie tai Jungtines Amerikos Valsty- 
geriau nusimanyti, nes ge- bes ir jų vietoje palaikomus 
nerolu dedies. politinius režimus. Sovietai

—Olrait, jeigu tu nori, įieško sau pritarėjų ir padė- 
kad aš pats šitą biznį išfi- jėjų mokslus einančio jauni 
geriuočiau, tai tu gali sau mo tarjie. Kad Venecueloj 
eiti, o aš turiu gerai apie Nixoną pomidorais mėtė ir 

atmosferinės tai pamislyti. studentai, reikia spėti, kad

litai, kone pirmieji pasiun
tė gausias delegacijas jį 
sveikinti su laimėjimu. So
vietai siuntinėja savo preky
bos delegacijas ir į kitus 
Pietų Amerikos kraštus, ne

Dvylikapirštės žarnos žai- žaizda galėtų gyti arba žmo- 
zda (ulcer) atsiranda padi- gų nebekankintų skausmai, 
dėjusios skrandžio (skilvio, Tam atlikti yra įvairios 
pilvelio) rūgšties pasėkoje, priemonės:
Skrandžio žaizdos atveju . zl. . ,
rūgštis yra normali ar suma- » DleU (,18on,° 
žėjusi, tačiau skrandžio glei- Paprastas ir švelnus mais- 
vinė yra tapusi neatspari tas, valgyti gerus pusryčius . 
skrandžio rūgščiai. • i ir pietus, bet mažesnę vaka- nerviškas persitempimas.

Be skrandžio rūgšties yra' rienę. Taip pat reikia šį tą .{^1 gydant zaizdą, juos 
ir kitos priežastys žaizdai valgyti ir prieš gulant. Visil1^1^13 ar _ vlsai pasalinti 
atsirasti, kurias čia trampai valgiai turėtų būti gerai įš_; arba sumažinti. Ne kiekvie- 
suminėsiu. Svarbus yra ben- virti ir gerai sukramtyti. O ”as y ?iai gali pakelti tą ar 
dras sveikatos stovis. Per valgyti didelis pasirinkimas,. įsitempimą. Pastebėta,

4) Kitos priežastys
Gana svarbus yra fiziškas

didelis fiziškas nuovargis ir i išskyrus stiprius prieskonius, 
nerviškas įsitempimas gali buljoną if įvairius mėsos 
prisidėti prie žaizdos išsivy- ekstraktus, alkoholinius ir 
stymo. Svarbios yra ir i gazuotus gėrimus, kopūstus, 
skrandžio gleivinę erzinan- ropes, kukurūzus, riešutus, 
čios medžiagos ar tai mais- dešrą, kiaulieną ir kiaulie-

kad tie žmonės, kurie ypa
tingai žaizdos skausmų ka- 
imuojami, greit gerai jaučia
si paguldyti į ligoninę ar 
išvažiavę atostogų. Reika
lingi ir žmogų raminanti

te, gėrime ar pagaliau tam ' nos išdirbinius (galima šiek i va^sta‘- didelis rūkymas 
tikruose vaistuose (kaip as- tiek lieso pagruzdinto beko- •v.ra,ne^rai gali pasunkm- 
pirinas). ' no). Suminėtas išimtis žmo- ;tl ?aizd?s eigą. Su zaizda

Šiame straipsnyje bandy- gus su žaizda turėtų palikti geriau v J^ai nerūkyti ir ne
šiu paaiškinti, kaip paskuti- ramybėje, nors jam tektų‘įestl ^koholimų genmų. 
niuoju metu gydomos dvyli- valgyti ir restorane. Taip ^egeItl ir perdaug kavos ar 
kapirštės žarnos ir skran- pat reikia susilaikyti nuo afoatos, nes šie gėralai er- 

1 ' ' .... va, k t ,aM Zina skrandžio gleivinę ir
karšty ar labai šaltų valgių g^lde<,a I>ne mgsties padi- 
ir gėrimų. Čia reikia atmin-į deJimo*

požymiai yra visai panašūs: ti, kad ir pienas tik iš šal- Dažnai žaizda sunkiai gy- 
abiejuose tuose kaimyni- dytuvo netinka gerti žmo- ja, kai ligonis turi menką 

gui su žaizda ir turėtų būti supratimą, kas ta dvylika- 
kambario temperatūros. Lei- pirštės žarnos žaizda. Toks 
stina vienas puodukas kavos, ligonis turi menką ryšį su

__ o________ ___ „ - ____ iš ryto ir apie 2 puodukus ‘ savo gydytoju ir juo daug
ją pradžioje reikia nuodug-'arbatos dienos bėgyje; lai- nepasitiki, o ieško naujų 
niai ištirti ligoninėje ir likti ke priešpiečių ir pavakarių v ai. tų, bet 1.1.1 laiko dietos, 
rūpestingoje gydytojo prie-!galima gerti i/>-l stiklinę Neretai toks nusikamavęs 
žiūroje, ypač vyresnio am-! pieno su sausainiais, taip pilietis ‘‘minta” kava nuo 

pat einant gulti. Bet jei ryto iki pietų ir rūksta, kaip 
žmogaus svoris perdidelis, kaminas. įvairūs susijaudi- 
tada vartoti liesą pieną ar nimai ar tai darbe ar tai 
iš viso jo negerti. Be jo ga- šeimoje turėtų būti šalina- 
lima apseiti vartojant vais- mi, nes jie yra didelė kliū- 
tus prieš rūgštį sakytu laiku, tis žaizdai Įveikti. Bendrai, 
Čia smulkiai visko neišvar- pakankamas poilsis ir orga- 
dinau kas tinka valgyti nizmo stiprinimas yra svar- 
žmogui su žaizda, bet trum- bios jėgos kaip kiekvienoje 
pai sustosiu prie vaisių. Daž- ligoje, taip ir žaizdą turint, 
nai žaizdą turįs klausia, ar Kai dėl dietos, tai žmogus, 
jis gali valgyti vaisių. Iš kartą gavęs žaizdą, turėtų 
šviežių vaisių tinka bana- bandyti laikytis visą amžių.
nai, apelsinai, sveiki ir jų ---------------------------
sunka bei greipfrutai. Iš
virtų ar konservuotų vaisių 
galima valgyti slyvos, obuo
lių košė, kriaušės, kepti o- 
buoliai be žievelės, anana
sai, persikai (peaches).

džio žaizdos. Kalba dau
giausia eis apie dvylikapirš
tę žarną, bet žaizda ir ligos

muose organuose, o todėl ir 
gydymas beveik nesiskiria. 
Tik skrandžio žaizda kar
tais gali reikšti vėžį, o todėl

ziaus žmonėms.
Iš to kas anksčiau buvo

pasakyta išeitų, kad svarbu 
sumažinti arba neutralizuo
ti skrandžio rūgšti, idant

nevieną jų bus taip nuteikę 
Kremliaus agentai.

Šiandien būtų sunku pa
sakyti, ar Pietų Amerikos 
kraštai mokės suprasti ir ap- 
sivienyti, kad l>endromis jė
gomis nusikratytų bet ku
rių “globėjų”. Tačiau, kaip 
šiandien yra, Amerikos 
“pietų seserims”, kartu ir 
pačiai Amerikai, pradeda 
gręsti rimtas Sovietų pavo
jus. Megzdami su Pietų A- 
merikos kraštais ekonomi
nius santykius, patiekdami 
jiems pigių paskolų ir pa
siimdami ten statyti įvairius 
technikinius Įrengimus, So
vietai gali stiprinti savo po
litinę įtaką pačioj Jungtinių 
Amerikos Valstybių pašonė
je. Nixono nevykusi kelio
nė turėjo priminti Vašing

GALĖS PRIE VAIRO 
SNAUSTI

Gražių vilčių duoda mok
slas ir automobilių vairuoto- 

v . . jams. Ir dabar jau jiems
* a,# 1 daug lengviau vairuoti, ne-

Nuo rūgšties skrandyje gu jų tėvams, bet gal ne
beveik geriausias vaistas y- trukus ateis tokios dienos, 
ra kalcijaus karbonatas. Tai kada vairuotojas galės va- 
paprasti kreidos išvaizdos žiuodamas snausti, žiūrėti 
miltai, bet kaip ir visi vaistai televizijos ar žvaigždes 
turi būti imami gydytojo skaičiuoti.
priežiūroje. Paprastai vais- Vairuos elektroniniai prie-

tonui, kiek bolševizmo pa-i^i prieš, rūgštį imami 2 vai. taisai, jie sustabdys automo- 
ili jam priartėti, jei1 P® valgio ii prieš einant bili. kai jis artės prie kokiovojus gali

Amerikos kapitalas ii toliau' galima juos im- nors kliuvinio, jei reikės,
temokės žiūrėti vien savos i* dažniau, kai įeikalinga. pasuks is vienos linijos į ki-
naudos. Ik- kalcijaus karbonato y»a tą i1 11.
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SEIMININKĖMS
Troškinti inkstai

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskenduolė
BEDA GIRTIEMS VAIRUOTOJAMS

Blogi laikai ateina girtiems vairuotojams. Juos ir 
dabar persekioja, bet ne taip, kaip reikėtų. O štai 
šiandien jau išgalvojo taip automobilį įrengti, kad 
girtas negalės važiuoti nors ir kažkaip norėtų. Jei 
tas prietaisas yra automobily, tai girtam atsisėdus prie 
vairo, išsijungia vairas ir pradeda veikti stabdžiai ir 
signalas. Be to. girtas negali net startuoti, nes pirma 
jis turi paleisti mažutį elektroninį prietaisą, o girtas to 
nesugebės padaryti. Ta gražuolė demonstruoja auto
mobilį su čia minėtu įrengimu.

Imti pusantro svaro inks
tų, 2 šaukštus taukų, šaukš
tą miltų, 2 morkas, petražo
lę, 5 bulves, 3 svogūnus, 2 
agurkus, skiltelę česnako, 
stiklinę grietinės, 2 šaukš
tus pomidorų košės, pipirų, 

širdies ligų draskos, petražolių lapelių,

iOUbj£&3£2Ki5ZJai! L. i

Viltis širdies ligoniams
nuostabiausių ma.Vienas iš -------- - „

moderniųjų laikų pasiekimų tes'ih T^rin^Tai’ener-Mtino (buljono) 
P H- - - r . . o._yra pasikeitusi nuomone a- •< ' ” i susekti visas Supiaustytus skersai ne-

pe tūkstančius žmonių, ser- a^kšlo k;.aujo spau. storais griežinėliais inkstus
ganoų sn dies liga. aJterij sįkietėji-' (jautienos inkstus prieš tai

Pnes 10 metų širdies nga m0 priežastis/ Kokia ,.olęi išmūryti ir išvirti pasūdyta-- 
toro laifcoma beviltiška. yaidina hormonai? Ar psi>-“e vandenyje) pasūdyti, 
Šiandien į ją žiūrima supa- , .• • f; -nii. įtempimas ' pabarstyti miltais ir apke-
stikėjimu. širdies ligonių v^jkįa j įr kitus orga- P*nt* taukuose. Paskui su-'
g\ dymas \i<* daug sėkmin- riebalai vartojama- dėti juos j puodą, užpilti
gesnis negu anksčiau. me maiste turi kokios ita- sultiniu» pridėti grietinės,;

Pats dramatiškiausias pro- kos? pomidorų košės, pipirų, ka-
gresas yra padalytas dviems Vienas iš žymiausiu da- P°t° česnako ir patroškinti, 
dažniausioms širdies ligoms :1 kartiniu atradimu vra fak-; f&da susmulkintus, nulup-. 
sukietėjimui širdį aprūpi- kad moterys~ prieš mė-'tus ir išimtomis sėklomis a-j 
nančžų į koronarinių) arte- ■ ju įu sustojimą vra daug! gurkus, morkas, petiažoles, 
rijų ir aukštam kraujo spau- mažiau paliestos koronari-;svogūnus ir bulves pakepin-j 
dimui, kurios abi gali būti niu širdies arterijų užsikirti-1 ti, sudėti prie inkstų ii tioš- 
viena su kita susijusios. * Šimo negu to pat amžiaus j kinti koi suminkštės.

Šių ligų gydymas yra la--vyrai, apytikriu santykiu 1:
bai pasikeitęs. Nauji vaistai 20. Tai tyrinėtojus nuvedė 
ir parinktos dietos svorio prie naujo kelio: išmėginti 
sumažinimui ir druskos var-i seksualinius hormonus, ar 
tojimui padeda sukontro- jie turi Įtakos i arterijų su- 
liuoti aukštą kraujo spaudi- kietėjimą. ______
mą, kuns daugelyje atvejų Nuo šio šimtmečio pra-.Mirė Jozefui* SUnišIrienė 
daktarams būdavo tikra džios žmogaus gyvenimo ii-,
problema. Vaistai prieš,gįg daugiau negu padvigu- Gegužės 27 d. po sunkios 
kraujo krekėjimą dabar y- bėjo. Apkrečiamųjų ligų' vėžio ligos Gessinger Me
ra plačiai vartojami koro- sumažėjimas yra tam di- • morial ligoninėje, Danville, 
narinių arterijų užsikimši- džiausią priežastis. Tokiai Pa., mirė Jozefina Staniš- 
mo sumažinimui, — tai šir- medicinos pažanga drauge i kienė, sulaukusi 65 metų 
dies priepuolis, kai susifor-;su intensyviais ir produk-! amžiaus. Velionė buvo ge- 
muoja kraujo kreksulai šir- tingais tyrnėjimais duoda rai žinomo biznieriaus ir 
dies arterijose. stiprią vilti širdies ligos vis visuomenininko Jono Stani-

Statistika parodė, kad šie didesniam nugalėjimui. škio žmona, 
ir kiti širdies gydymo bū--------------------------------------į Staniškiai yra seni “Kelei-

Inkstus paduoti pusdube
nyje ar salotinėje, užbars-Į 
čius petražolių lapeliais.

SHENANDOAH, PA.

PIOVĖJAS

Ilgą, ilgą pradalgėli 
Pievoj išvarysiu.
Baltus, baltus dobilėlius 
Kaip skinte išskinsiu...
Sužvangės žvangiau neg varpas 
Dalgė plieno kieto,
Ir atneš sesutė pievon 
Juostą pažadėtą...

' Ne tokią, kokia dabinas
Šienpioviai kas rytą, 
Raudonmargę, šilkaiuožę,

dai pridėjo daug gyvenimo -^e mokslo patentai ir ne sep- vio” skaitytojai. Ypač ve
lionė Staniškienė mėgdavo

T510 m iii nnmnfu11UĮ7I11V»
metų širdies ligomis sergan.: tyneriopi talentai sudaro pilie-
tiems žmonėms. Daugelis iš garbės vainiką, o darbas, jį skaityti. Kaitą taip jj 
jų šiandien gali grįžti Į sa-darba? is tikro širdiesakstino. skaitydama nuo pradžios iki
vo darbą ir užsidirbti pra- •______________ aizgantas galo, ji surado, kad jos vy-
gyvenimą dažnai su labai progomis 1-0 giminaitis tremtyje jų
nežymiais gyvenimo būdo dovana yra “Keleivis”, išrašyk i ieško. Dėdė Jonas jam tuoj 
noirAifimoK hanmoiie u---- j-------. —---- , parūpino visus reikalinguspakeitimais. Daugelis dabar į jį savo draugui, pažįstamai 
gali džiaugtis savo vaikais vardinių, gimimo, švenčių ir 
ir sekti jų suaugusių gyveni-kitomis orogmnis.

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ka 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 pusl_ kieti viršat. Kaina $5.00

KGMUNO SUNŪS. Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų. Pirma dalis 
280 psi. Kaina ......................... $3.00

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

ALTORIŲ SESftLY, V. Putino-My- 
kolaicin romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai. 631 puslapis. Kai
na ........................................... $6.00

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

popieriuje. Kaina ..................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drųsutienė, O. Radaitienė. E. 
Statkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, 'u daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ...................  $7.50

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

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviakiausias žo
dyną*. kieti viriai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai ii Lietu
vos ir ii Amerikos gyvenimo. 178 

p., įdomi knyga. Kaina.. $2.00

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

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

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

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai as
trą dalis 414 psj. Kaina .... $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STA US VIETI NINKAS? 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.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Ml- 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių 

receptų. 132 pusi. Kaina ....$1.25
KOKTUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJ E. Dievų yra vi-
«okin įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ....................................................$1.00
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 

M Vnlsdkoa parašyta knyga, 2M 
uosi. Kaina ............................. $?J>*»
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
ninkštais viršeliais ......................$1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kains ...........................................$4

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIUKAI. Gerinusia* vadovėlis

tiems angliškai mokytis;

7$S

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktato

re faktų šviesoje. Trumjm bolševiz
me istorijų ir valdymo oraktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .....................................................#0«
MIRUSTOS STELOS. M. Gogolio 

svarbiausia* veikalas, išvertė M.
Miškini*. 290 pusL Kaina...

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

Se. Beatee Z7«

dokumentus ir jis tuoj čia 
atvažiavo. Dėdė paėmė jį 

j prie savęs dirbti krautuvėj, 
ibet Shenandoahris jam ne
patiko. Padėkojęs Staniš- 
kiams už paramą ir rūpestį, 
jisai išvažiavo Detroitan, 
kur vedė ir dabar yra gerai 
įsikūręs. Dabar jiedu abudu 
su žmona atvažiavo iš Det
roito atiduoti mirusiai tetai 
Staniškienei paskutinę pa
garbą.

Velionė Staniškienė pali
ko didžiausiam nuliūdime 
vyrą Joną, seserį Marijoną 
ir dvi dukteris, Izabelę ir 
Aldoną, taipgi šešis anūkus. 
Abi dukterys yra gerai iš
mokslintos. Izabelė yra iš
tekėjusi už prof. Thomas 
Brice. Jie dabar gyvena St. 
Paul, Minn., kur profesorius 
mokytojauja. Aldona ište
kėjusi už mokslininko dr 
Mastrangelo. šiedu gyvena 
Philadelphijoj. Visi atvyko 
į motinos šermenis.

Velionė Juzė Staniškienė 
buvo kilusi iš tėvų Amule- 
vičių. Ji gimė Shenandoah 
ryje. Būdama jauna ji pri
gulėjo prie Shenandoh Te* 
atrališkos Kuopos ir Lietu 
vių Choro. Buvo labai ma«į 
lonaus ir simpatiško būdo 
moteris.

Gegužės 31 d. ji palaido-* 
ta gražiose lietuvių nepri- 
gulmingose kapinėse. Šitoj 
paskutinėje jos kelionėje ją 
palydėjo ir jos seni draugai 
bostoniečiai dr. Kapočius su 
žmona ir M. Michelsonienė. 
Po laidotuvių p. Staniškis 
visus dalyvius pakvietė į 
Pasky restoraną pietums.

Ilsėkis, geroji drauge, 
tarp savu ir tau gerai pa
žįstamų lietuvių, kurių jau 
daugelis čia ilsisi.

M

,, Man sesulė pažadėjo 
. Iš radastų juostą,
; Mėnesieną krupulingą 
, Lūkesio ataustą.
Man atneš sesulė lauktą 
Vandenėlio šalto,
To, kur geria baltos gulbės, 
Kurį stirnos saugo.
Susijuosiu žalią juostą, 
Pabučiuosiu sesę—
Ot, guldysiu dobilėlius 
Taip, kaip pusnį baltą.

Balys Sruoga

JI LAIMĖJO $7.500

Mickey Uright, tt San Diego, Calif., bučiuoja $7.500 
vertės čeki. kurį ji gavo, laimėjusi motery golfo var
žybas Piltsburghe.

an

GERIAUSIA DOVANA VISAI ŠEIMAI
kuri bus vartojama kasdien visą 
gyvenimą. Stainless sted sunkūs, 
specialiai pagaminti virimo indai

sveika vartoti, lengva valyti, patogūs virti, 
kepti ir daržoves be vandens pasterizuoti. Ga
rantuoti dviejų kartų gyvenimui.

Skelbiami Amerikos daktarų publikacijose. Rekomenduojami 
tėvų magazino, vartotojų patarnavimo biure. Pagirti Amerikos 
industrinių inžinierių draugijos. Parodomi per rekomendacijas, 
krautuvėse neparduodami. Pasiteiraujant rašyti lietuviškai ar 
angliškai: A. VIRŠILA, c/© Stainlesscraft Co.

P. O. R. «L ROSLINDALE 31, MASS.

(Tęsinys)
“Tri-tri, triii, tri-triii” uždūdavo ganyklose kerdžius, 

luo merginoms pranešdamas, kur ganomi galvijai.
Šoko Veronika nuo pievelės, pasiėmė iš rogių milž

tuvę ir apsipešiojusi išėjo takeliu.
Merginos buvo jau toli, ū* tik už rugių buvo ma

tyli jų skarelės ir girdėti daina.
“Tri-tri-triii, tri-triii”, — dar uoliau pūtė, it užki- 

musion dūdon, kerdžius, išgirdęs merginų dainavimą.
—Žiūrėkit, ot ir Veronika atsiveja, — sušuko vie

na meilina, grįžtelėjusi atgal.
—Iš tikrųjų Veronika. Kurgi ji būtų buvusi lig 

šiol? — pridūrė kita. \
—Mat, gal vis dar tebenuobodžiauja, tebesiilgsta 

Juozelio.
—Lauk, taip jis ją nuogą pliką ir ims, gal neras 

Amerikoje gražesnės ir turtingesnės?
—Veronyt, kuigi tu lig šiol viena buvai? — sušu

ko vienu balsu susilaikiusios merginos. — O mes ir 
vakaruškose tavęs ieškome, ir namie. Tetulė sako: “O 
kas ją žino, pasiėmė nuo tvoras milžtuvę ir išėjo pro 
kluoną”.

Tačiau nė viena dar neįspėjo Veronikos pasislė
pimo priežasties.

—O žinote, mergiotės, kas man šiandien atsitiko, 
—visa paraudusi ir sumišusi, bet apsimetusi linksma ir 
rami esanti, pradėjo teisintis Veronika: — rytą padžio

viau milžtuvę ant tvoros ir išeidama bažnyčion pamir
šau nuimti, ir štai saulėj taip perdžiūvo, jog lig šiol 
mirkiau baloje, kol subrinko.

—Gi ir surado laiką, kada mirkyti, — lyg pik
tuoju, lyg geruoju užpuolė ją Baltakio Onutė.

—O žinai, Veronyt, vakaruškosna atėjo Bukonių ir 
Paberžių bernai, atsinešė dvi armonikas ir smuiką, tai 
pašoksime! — džiaugdamasi pasakojo Veronikai vaka
ruškininkė Katriutė.

i —Atėjo ir Samuliukas amerikantas, kad žinotum,
su laikrodėliu ir su kaliošais, — pakuždomis pasigyrė 
Veronikai Jono Šližio Marytė.

—Tai pasiskubinkime, mergiotės, kad dar su sau
le pareitume namo, — rūpinosi draugės ir Veronika, o 

į tuo tarpu jai dabar visai nerūpėjo nei bernai, nei va- 
Skaruškos: tik traukė kažkas lįsti kur nors tarp eglių, 
į toliau nuo žmonių, ir gerai iš visų pusių apgalvoti sa
vo bėdą.

—Veronyt, varyk čia savo dvyląją, greta melšime, 
—kibo prie Veronikos įsimylėjusi- Samuliuką šližio Ma
rytė, norėdama dar kažką jai pasakyti.

Pamelžusios karves, vėl susirinko merginos į būrį 
ir nekantriai laukė sugaišusiųjų. Visos jos šiandien bu
vo gražiai apsidariusios, išeiginiais rūbais, nepaprastai 
gyvos ir linksmos, ir ne viena gal svajojo susitikti su 
savo mylimuoju berneliu ir su juo klėtelėje pasikalbėti.

Išėjusios vieškelin, merginos sudainavo:
Kai man mažą matulė augino,
Niekas manęs sviete nepažino,
Niekas manęs sviete nepažino...

Vedė Veronika, ir jos malonus, skardus, šiandien 
nepaprastai liūdnas balsas, savo tembru ir gaida skir
damasis iš kitų balsų, plačiai skambėjo po ganyklas 
ir laukus.

Kai matulė nustojo liūliuoti,
Tai gegutė pradėjo kukuoti,
Tai gegutė pradėjo kukuoti...

dainavo merginos, jau eidamos pakluone, o tuo tarpu 
sodžiuje, vakaruškose, pertraukė jas bernai:

Kai aš augau jaunas bernelis,
Buvau spakainas kaipo kvietkelis,
Kolei norėjau, tolei uliojau,
Kas yra do vargas, tai nežinojau...

Kai Veronika, iškošusi pieną, nuėjo į vakaruškas, 
ten jau buvo visas sodžiaus jaunimas: nebuvo tik 
Juozaponioko, kuris visuomet šventadieniais arba skai
tydavo visų šventųjų “žyvatą”, arba eidavo su moteri
mis “kortelių traukti”, ir nebuvo dar keleto “gerų” 
dievobaimingų tėvų vaiku.

Oi, kokios ilgos ir nuobodžios pasirodė Veronikai 
vakaruškos! Kad ir muzika puiki buvo, ir šaunūs jau
nikaičiai, ir gražios merginos, pirmojo linksmumo bei 
ūpo tiesiog ir pėdsako nebeliko.

Kankino ją ilgas Juozelio neatsiliepimas, nedavė ra
mumo daktarkos vaistas ir toji baisioji nuodėmė, kuri 
be atgailos amžinai pražudo žmogų su vėle ir kūnu.

Ar šokant, ar su berneliu klėtelėje šnekant, vis 
rodėsi Veronikai, kad šalia jos stovi jos baisioji bėda 
ir seka ją, kad kur nepasislėptų, ir rūpinasi, kad apie 
ją nepamirštų.

Pabaigus šokį arba ištrūkus iš bernelio glamonėji
mų, lįsdavo ji kertėn, kur nore tarp piemenių ir pus
mergių, ir iš tolo žiūrėdavo į linksmas, sveikas drauges 
ir gražius vaikinus. Žiūrėdavo, ir lyg pačios savęs gai
lestis, lyg pavydas kitoms imdavo ją smaugti.

(Bus daugiau)
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YORCESTERIO NAUJIENOS Pobūviai Ftetinčs žūum ,apskr.> I. Keraitienė (Ue- be buvo Romualdo Leimono „J™“,.,* Urm,, N>ujl

.vaičių atostogų išvyksta vie-
SLA 67 kuopa Amerikos tos veikėjas Kleofas Zurlis- 

Lietuvių Kongresui paskyrė Aną kart* pamiršau 
$25 auk*.
A. a. J****** Fr**^*^!*

Birželio 7 d. Vilties kapi-

Aną kartą rašydamas apie 
pagerbtus sandariečius vei
kėjus, praleidau Vinco Mit-

nėse palaidotas be bažnyti- nk^^ Keleivio

ventojSuJ Keldvi^sUily- kelių organiza
toias Jonas Endzelis 76 me-!d^ vadovYbiU naiYs: SLA 
tu ^žiX i57 kuopos pirmininkas, Se-

Velionis Robert G. Pratt nų TŽ^OIU^
Loom bendrovi išdirbo 51 ir Uetuvai Remtl I>r'Jos 1 Boom Denarovj įsairDo oi gkyriaus iždo globėjas, San-
metus, pnklausė Lietuvių į* 16 kuoJįs veiklos ko- 
Piliečių Klubui ir Lietuvos' .?? kuoPos veiklos ko- 

4 misijos narys ir veiklus na
rys kitose draugijose. Neat
silieka ir jo žmona Magda
lena. Abu darbštūs kaip bi-

Sūnų ir Dukterų Dr-jai, se
niau jis nekartą buvo jų va
dovybėse.

Liko liūdinti žmona Ma
rijona, kuri taipgi yra veik
li lietuvių organizacijose, 
duktė Helen Chenis, kuri 
šiuo metu yra lietuvių Mo
terų Klubo pirmininkė, se
serys Agnės Aleksynienė, 
gyvenanti Grand Rapids, 
Mich., ir Marijona Jurgai
tienė Lietuvoje.

Joms reiškiu gilią užuo- ^ė, 
jautą.

tės.
Jie laiko valgomųjų daly

kų krautuvę 19 AVashbum 
Street.
Birželio mėnesį mirė

Juozas Onusaitis, Stasys 
Bilinskas, Jonas Nasukaitis, 
Juzė Pocienė - česnulevičiū- 

Anelė Zubavičienė, va-

PARDUODAMA FARMA

tuvių Moterų Atstovybės ir Mildos Martinkaitės ves-| paZutai 
i Klubas Paterson, N. J.), A. turinis _pokylis._ Svečių buvo/^**^ prie Majo, staleGegužės mėn. 31 d. A. V. 

parapijos salėje Akademi- Mėilis
nis Sambūris surengė viešą ’ 
vakarą, šį kartą rengėjai
linksma ir turtinga progra- , 4 18S7
ma gausaus lankytojų skai- o_ t. •- tris atskirus pastatus, f ominių pn-
Aionc noonvvln gyventojo JUT* J&SlUIldS (L. TaUtlUCS S-gOS iii namai. Kaina $8,500. Geroj vietoj,
ciaus neapvyie. g« miaukęs 71 me- 'Bostono skyrius), J. Vaidai- netoli ež€,ro n^e.Parks Casino, što-

Ziunnt j tuos jaunimo po- tų amžiaus. Velionio drau- tis (Lietuvos Šaulių S-gos įima gražiai gyventi tuojau. Yra 
būvius, kyla klausimas: Ka- gai m pagarba prisimena t* Centro Valdyba). viskas’ «azas,_ elektra. Nėra kliūčių

Bačiulis, P. Yankus, S. Kan- net iš Kalifornijos.
, .. GERAS PIRKINYS

metu* laiko, birže- į Mickūnus ir 1. v ileniskis parduodu 2 i>ugaiows 5 su puse ir 
(SLA 43 kp.), J. Dačys ir R. 2 su puse kambarių ir garažių, viso

da pagaliau montrealiečiai nuoširdų lietuvį ir gerą kai-
turės savo patalpas-salę?

■aha i Keras tryv. namas, 
l visokie pagerinimai ir įrengimai. 
Labai gera vieta, prie

, Route 163 rd.. C'herry Valley, N. Y., 
- Otsego county. Kreiptis tel. 5831 

arba
Mrs. J. Nelson 
R D 2, Cherry Valley, N. Y.

parduoti iki June 30. Nepraleiskit

Vedybos
Vedvbv tikslu noriu susipažinti su 

i lietuviu iš Portlcnd, Me. Aš esu C4

Minėjo 25 metų sukaktį

Birželio 8 d. Lietuvių Ka
ro Veteranų namuose Jur
giui ir jo žmonai Bakanams 
buvo suruošta puota jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukakties proga.

Jurgis Bakanas yra šv. 
Kazimiero parapijos klebo
no brolis.
Svečiuojasi pas mos

Jau ketvirtą savaitę čia 
svečiuojasi iš Kalifornijos
įfuulzziaVYjny Tzrnoa in uvuac &x J”
Fupiai. Jie lanko savo drau
gus ir pažįstamus, bet dau
giausia būna pas sergančią 
Rauktienę, konsulo Dauž- 
vardžio žmonos motiną. 
Ištiko nelaime

Birželio 6 d. Antanas Ka- 
liašis, dengdamas stogą} nu
krito iš 25 pėdų aukščio ir 
sulaužė koją. Dabar gydosi 
miesto ligoninėje.
Sukurs Šeimą

Ronaldas Valinskas ir E- 
leonora Greškaitė gavo lei
dimą tuoktis.
Išvyksta atostogų

progos, nelaukit rytojaus. Kreiptis: j metų ir noiiu apsigyventi Maine
Pradedama užmiršti?myną. Velionis 

Gegužės 29 d. Nepriklau- P. Remeiką, So. 
somos Lietuvos patalpose ,~ ~M — 
buvo sušauktas NX.B-vės
valdybos susiripkimas. Be ryt Ctaošciovo hulko* ..
eilinių rekalų, buvo svarsty- Praeitą penktadieni ir šeš- jJiausks^^skauUi inešė os Biaponyies-u 
ta ir K.L. Tarybai priklau- tadienį Bostone didžiulėse ^SobS Lietu- K*£££“£0
a tosiStaS 5±mS> himnas, atsistojimu pa-

£1r™Mss.ta,' s ss r

K.L. Tarybos sujungimo, ar- jai.

gyveno 
Bostone. i Birželio 14 d. Bendruome

nės Valdyba surengė 1940 
metų birželio išvežimų j Si-

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

J ieškojimai

valstijoj, ’š kitų valstijų nerašykit. 
Sophia M., c/o Murphy 
’58 East 43rd St.,
New York 17, N. Y.

GSEKAI • G^ilAbSiAi • iLNG

PINIGAI Į
LIETUVA
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PHežkaa mar.o tėvo seserr Jacen- 
os Klaponytė^-GRIBAUSKIENES, iš 

iš Lišicevos parapi- 
kaimo, Amerikon atvyko 

prieš pirmoji pasaulinį karą, ryve.Hj 
esu Ja-

Klapono duktė. Mano teta pa- 
ar kas ją žino prašau parašyti 

man, būsiu labai dėkinga:
Miss Daminka Klaponyte 
2050 S. Olsen Avė.
Tucson, Arizona (27

ba tiksliau pastarosios likvi- Latvio baptistų kunigo ^y^ tri' Yalb^A^e Gu-
da™.\ ,a. a v “™m^abH^-'SLJ ^Sktitėpa

Birželio 1 dieną A. V. pa- takliai buvo piketuojami ir
lapijos salėje Montrealio dalinamas American Insti- 
šeštadieninės mokyklos tu- tute paruoštas leidinėlis 
rėjo mokslo metų užbaigtu- “Kai laisvė verkė”.
ves. Po pamaldų buvo trum-j Penktadieni po spektaklio “ška"-
pas aktas, baigusiems pazy- scenoje pasirodę vyras su džiausias raj£, tautos die.

plakatu: Amerika pabusk!1 am.’
šiandien Moisiejevo šokiai,! ! *

. . į Feliksas Saulėnas Lietuvoje ieškodeklamavo tai dienai pntai- >**° sesers Elenos Saulėnaitės ište- 
Uln+11 Vrinnili i kėjusios už Liudviko Smelstoriaus.Kinių Kurinių. _ ro;ios Philadelphijoj. Ji

Į minėjimą atsilankė ne- ar kas ją žino prašom parašyti 
didelis bostoniečių skaičius.

mėjimų įteikimas, perkėli
mas į aukštesnius skyrius ir

šiuo auresu:
Smelsb-rienė A n tose 
Eišiškių raj., Valkininkų 
Čižiūnų kaimas.
Lietuvos STR — USSR

paštas
(25

dinama dipukų globėja, nes buklios vaišės, 
jiems daug padėjo, Jurgis j Be tėvų, dalyvavo gana 
Mitrikas, Morkus Lukšys ir gražus priaugančio jauni

mo būrys.
A. V. parapijos salėje šeš

tadieniais rengiami pasilink 
sminimai sutraukia daug 
jaunimo. Didelis jų būrys 

į susirinko ir birželio 7 d. va
kare ir kultūringai pasilink-

_ . “ , .. ’sminę išsiskirstė iki rudens.
Priežvestuvinis pokylis J

Nelygūs mokesčiai
Montrealiečiams gerai pa- į

žįstamai, daug visuomeni- Quebeco provincijoje mo- 
niame darbe talkinusiai kesčius, skirtus mokyklų iš- 
Hertai Šulmistraitei ir Jonui laikymui, piliečiai moka pa- 
Martinaičiui birželio 7 d. su- gal savo religinius įsitikini- 
ruoštas priešvestuvinis po- mus. Aukščiausius mokes- 
kylis sutraukė gražų būrį čius moka netikintieji—ne
gimimų, bičiulių ir pažįsta- utralai. Pavyzdžiui, nuo 100 
mų. {dolerių turto vertės mokes-

Herta ir Jonas susituoks čių moka: Romos katalikai 
birželio 21 d. —$0.82, protestantai—$1.20

Linkiu jiems šviesaus šei- ir kiti $1.64. Dviem pasta- 
myninio gyvenimo ir ateity- rosioms grupėms mokesčiai 
je nenutolti nuo taip jų pa- pakeliami dar nuo 20 iki 
miltų kolonijos parengimų 100 procentų net vienuoli- 
ir. visuomeninės veiklos. koje Montrealio districtui 

. priklausančių savivaldybių
Minėjo «ukakt| ribose.

Draugai Verbylai minėjo J.

Jonas Endzelis.
J. Krasinskas

Žinios iš Kanados

MONTREAL, P. Q.

ryt Chruščiovo kulkos”, bet (Apvogė klubą
prie jo tuoj prišoko iš pub- • ------------- -
likos jaunas vyriukas ir mė- j Birželio 7 d. vakare Lie- i 
gino plakatą atimti. Tas tuvių Piliečių Draugijoj kaž

PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 

? vertinmos. Keikvienas doleris, kuri jūs išleidžiate siuntiniui.

JŪSŲ

• i i j * a a ’ • VJvVlH.Uv’lVrlb, Kllll JUS lSlUIUZlctLtf S1UIILIjam nepavyko, bet plakatą kokie apsukrus vagys įsne- į- į ten jySU giminėms yra vertas mažiausai 80-100 rubliu, 
ncmiėžoc viVrioi nooida. sė iš vušutmės svetainės 18 t o oi__ .i— ™perplėšęs, jis vikriai pasislė
pė publikoje.

Kitą dieną vietos spauda 
plačiai rašė apie piketavi- 
mą, tą žinią pranešė ir ra
dijas.

Kongreso delegatai

dėžių vestuvininkų alaus ir 
8 dėžes J. Arlausko alaus.

šeštadienio vakare -apie 
11 vai. kaimynai pastebėjo, 
kad kokie tai vyrai neša alų 
iš klubo ir paskambino po
licijai. Dabar

F. S. Siuntinys No. 1 — $25.00
* 3 jardai vilnonio Atgaline šiltesnėms dresėms
* 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose 
’ 1 šveicariška medvilnės satininė skara

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
* 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei
* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros 

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai worsted medžiagos vyriškam siutui 

4 jardai rašyto rajono medžiagos 
1 Kašmiro vilnos skara

II —Į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 
rl"ain pat si imtiniai už $75 įr $100. arba sudarykite savo 

siuntinius, kaip norite.
SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MCSŲ SPECIALYB®. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard Souare).

eina aiškini- . 
mas, kokie “specai” tą gale- i i 
jo padaryti ir kodėl niekas ; ( 
neatkreipė dėmesio į jų dar. 
bą.

Be jau paskelbtųjų, žino
ma, kad Amerikos Lietuvių 
Kongrese dalyvaus: I. Ru- 
seckienė (Hartford, Conn. 
ALT skyrius), J. Sprainaitis 
(Šv. Kazimiero D-ja Pater
son, N. J.), J. V. Stilsonas ir 
V. Kalvelis (Lietuvių Dar
bininkų Draugijos 7 kp.), 
K. Skrupskelis (Stud. Atei
tininkų S-gos New Yorko 

j Draugovė),,kun. A. L. Dek- 
* snys (East. St. Louis, III. 

ALT skyrius), S. Budvitis 
(SLA 53 kp.), A. Gailiūnie- 
nė (New Haven ALT sky
rius), dr. V. Šimaitis ir K. 
Povilaitis (LRKF Chicagos

savo vedybinio gyvenimo 30 >.7?^ss&ssBKSR8CBSHSR^RS88B8EBgEsgEgEEssg8SK 
metų sukakti. Ta proga juos į <7 AICTYTC B V IETITI7 k
pasveikinti atėjo didelis bū- | Y Aidi Ud | LllLl UVĄ

ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
_ Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski- 
g te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 

Asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname tVorcesterj ir apylinkę vaistais

rys giminių ir pažįstamų. 
Linkiu drg. Verbylams dar

Birželio pabaigoje 2 sa- daug gražių dienų!

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 
Ouadric paplūdime.

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

J. PAKNYS, Box 126 THOMPSON, CONN.
Telefonas: PUTNAM — WAhnut 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungto lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautJuį soHdarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe ir remia ko

dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.

SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 
ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimta* aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
Nsw Yarfc 1, N. T.

mr*rnaaaaa

Ar Neri Boti 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, į 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 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

f

Buvo iaunios vestuvės

Birželio 15 d. Piliečių Klu-
nBnsmmBBmBBSsuBan
KIMBARAS ŽOLR

Kimbtras gerai; j 
nuo inkstų ir pus-! • 
lės ligų, šlapinimosi - : 
kanalo uždegimo ir č 
nuo odos išbėrimo. į ( 
Ramunės žiedai eu- ž 
ropiški ir Ramunės • Į 
arbata yra visada' j 
gerai išsigerti. ' s.

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

Alei. Mizara
414 W. Broadvray

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

ŽODYNAS
A.LAL10

Laetmių-Aaflų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai
dvigubos špaltos

$1*

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E

So. Bosimi 27, 
m fonu įsuos*******

Persiunčiami Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis
Naudokitės pątarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC
135 W. l«k St, NEW YORK 11, N. Y. TdCH 3-2353

Licvnsed t>y USSR
Pagal Katarų, radarytą sa Intarista, firma teistta Uę#ti stontMua J risaa USSR respablikaa ir j Lie
tuvą. Virtos UlaMos, Jukaitaat muitą, apmokamos čįa mOsų firmoje. Siųsti galima Mk aaajm ėaiktaa. 
Negalima siųsti maisto produktą su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. ShmtiniM galima atneš
ti. atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogiu bOdu. Po kelių dieną siuntėjas yauna Amerikos 
pašto kvitą, o sioatiaj priatažiua—asmeniiką adresato pakvitavimą. Turimo didelį pasirinkimą prekių. 

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS
Adara kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vsL rak. Sekaadisaiate Iki 4 

M«są klijantą pataguanri mm atMartnm 
114 East 7tk Street, NEW YORK, N. T. TU TO 2-OM® 

llBUFFALO «, N. Y. 999 LMerary M. 11339 Jee. Camsse 632 W. Girarii Avė. 
>X32 Fittmore Avė. CLEVELAND 13, Okle DETROIT 12, Midi. PHILADELPHIA 23, Pa.

TeL TOwer 1-1461 TsL TOsnuenė 9-3999 TeL WAlmU 5-8878

(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic ; 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadvay, So. Bostone). į

->♦*****♦*♦**•**♦♦♦♦■
KAS ČIA KALBA?

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurias 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 vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo j ra 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.

ŠL1UPTARNIAI (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, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4-00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted SU Chicago 8. IH

■r ą ą W V V V V VVV V V V V V V V W ą VV VVVVV VV VVVVVV W V VVVVVV4
9oss8eoocKxx)ooe9oecje0tiuooGsseeecxxxxxxxioooooooo09c*Mi

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS flARBUS

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Pratoms kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
South Boston 27, Moša
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KONGRESAS JAU ČIA PAT

LDD 21 kp.

Sekmadienį, birželio 22 
d., įvyks Lietuvių Drabinin- 
Ikų Draugijos 21 kuopos na
rių susirinkimas. Vieta— 

'Lietuvių Piliečių Draugijos
------------------ patalpose; laikas—2:30 vai.

Iki Amerikos Lietuvių Iv ai k ienės vadovaujamas po pietų.
Kongreso beliko viena' sa-,tautinių iokių sambūris, ak*
vaite, bet dar nevisos Bos
tono ir apylinkės organiza
cijos išrinko delegatus, o jei 
ir visos išrinko, bet dar ne
visos pranešė delegatų pa
vardes ALT Bostono skriui, 
kaip jis buvo įaštais ir per 
spaudą prašęs.

šią paskutiniąją savaitę 
reikėtų suklusti toms orga
nizacijoms, kurios iki šiol 
delegatų nerinko. Kuo pa
siteisins jos, jei neturės Kon
grese savo atstovų?

Organizacijų nariai turėtų 
Įsidėmėti, kad komunistai 
yra prieš Kongresą ir todėl 
jie ar jų Įtakoje esantieji 
asmenys, jei jie yra kurios 
nors organizacijos vadovy
bėje, Kongresą sabotuoja ir 
nesirūpins delegatus pasiųs
ti. Kitų vadovybės Kongre
są “pramiegos” dėl apsilei
dimo. Sąmoningesniųjų na
rių pareiga savo organizaci
jų vadovybes paraginti.

omponuoja komp.

tuve Red and White, prava
žiuoti Plane Hill Rd., Mill 
Rd. iki mėlynos benzino sto
ties, į kairę E. Quosset Rd. 
iki Donald William ūkio, į 
dešinę už kapinių 150 jar
dų, į dešinę West Quosset 
Rd, smėlingu keliu žemyn ir 
į kalną 1.2 mil. kairėje 
ūkis, baltas namas su žaliu 
dideliu kluonu, vaisių sodeVisi kuopos nariai ragi- ,

Julius narni dalyvauti. Yra svarbių po medžiais bus stovykla.
Gaidelis. Bankete bus reta reikalų, jų tarpe mūsų kuo-'Jus ves skautų ženklai, 
proga pabendrauti su iš to- pOS metinis piknikas, kuris ši stovykla bus įdomi ir
liau atvykusiais ir seniai ruošiamas Romuvos Parke naudinga mūsų jaunimui, 
matytais pažįstamais. . liepos 13 d. Be to, turėsime dėl to visi tėvai kviečiami 

_ Bileto. kaina asmeniui $6., pasitarti apie mūsų brolis-1 savo vaikus būtinai siųsti, 
Biletus įsigykime iš anksto, kos organizacijos LSS šuva-! bus įvairūs vaikams pritai- 
nes prie įėjimoe jie nebus žavimą, kuris įvyks birželio! kinti darbeliai ir užsiėmi- 
parduodami. Jų gauti gali- 29 d. Bostone.

Būkite visi ir būkite laiku!
Valdyba

Keleivio” įstaigoje, Li- 
thuanan Fumiture Co., Min
tų ir Vakauzų krautuvėse.

Banketo stalai bus po 10 
asmenų. Tokio dydžio as
menų grupė, jei narės, galės 
iš anksto rezervuoti sau 
stalą.

Jie baigė

mai. Yra didelis žuvingas 
ežeras.

Kreiptis: Myk. Manomai- 
tis, 305 Bolton St, So. Bos
ton, Mass. Tel. AN 8-7371 
iki 24 vai. nakties.

Vartant tos ar kitos mo
kyklos baigusiųjų sąrašus, 
vis landi lietuviškų pavar-* 

Pasipuoškim lietuviškai džių. Štai Tuft universitete 
* Pageidautina, kad mote- “bachelor of Science” laips- 

rys, kurios turi tautinius nl Edward Krukoms,
drabužius, Kongrese ir ban- “bachelor of Arts” — Dai- 
kete dalyvautų jais pasipuo- va Kuodytė ir ‘bachelor 

of mechamcal engineenng” 
—Anthony Petkelis.

Massachusetts universite
tą “bachelor Of arts” laips
niu su pagyrimu baigė Biru
tė A. Dėdinaitė, o mechani

susios.

Lasvės Varpas skamba 
ištisą valandą

Dalyvaukime vi.i koncrett į Varp0 radjjo pr0.|U A. uemnalte, o r
Kongresas vyks didelėse i ^ama prailginta iki valan- _^kjJny aig® * *

Statler viešbučio salėse. dos ir dabar duodama sek *

Legionierės rengia 
kortų vakarą

Stepono Dariaus posto 
moterys legionierės rengia 
kortų vakarą šį šeštadienį, 
birželio (June) 21 d. posto 
patalpose, 168 H St., So. Bo
stone. Pradžia 7:30 vai. vak.

Parengime bus gerų do
vanų laimėtojams ir gardžių 
užkandžių visiems. Visi ma-

Vietos bus pakankamai, to
dėl kviečami visi atvykti ir 
sekti Kongreso darbus sve
čių tesėmis.. Juo daugiau 
bus dalyvių, tuo Kongreso 
žodis bus svaresnis, tuo di
desnę pagarbą Įgysime ir 
mes bostoniečiai, nes gausiu 
dalyvavimu parodysime sa
vo nesumažėjusį susidomė
jimą Lietuvos likimu.ir pa
siryžimą nepasitraukti iš ko
vos lauko, kai Lietuva ne
bus laisva.

madieniais nuo 8 iki 9 vai. 
ryto iš WKOX stoties, Fra- 
mingham, Mass., banga 
1190 klc. Naujoji stotis ge
rai girdima ne tik Bostone, 
ber ir Worcestery, Brockto- 
ne, Lawrenee, Nonvoodę. 
Lowell’e ir ktur. Tikimasi, 
kad netrukus bus gauta ir 
patogesnė valanda.

Programą pratęsus dau
giau turima ir išlaidų. Ke-

Emmanuel kolegiją baigė 
Birutė Kapočiūtė.

Boston College adminis
tracijos mokslų bakalauro 
laipsnį gavo Ronald P. Ei- 
dimtas.

Northeastem universitete 
jaunesniojo * mechanikos 
laipsnį gavo Kazys Gruzdąs 
^Juozas Vaičjurgis, J. Kun- 
icaitis.

Rengėjos

įflHU vUrTIIicl Ii ĮSIHICIU. IVC* >• • _• 0*1* ~* rv, •• įliama mintis, kad klausyto-1*?1^. P,.l*ecM‘ Dr*u»'J“ 

sekmadienį skirtų 
išlakymui

Nepamirškime banketo

Kongresui pasibaigus, va
kare, birželio 28 d., šeštadie
ni, 7 vai. tame pačiame
viešbutyj prasidės puošnus 
banketas Kongreso delega
tams ir svečiams pagrėbti.
Jame dalyvaus delegatai, 
bet kviečiami ir visi kiti lie
tuviai. Jame kalbės sena- 
torus John F. Kennedy, da
lyvaus ir kiti aukšti ameri
kiečiu valdžios pareigūnai

jai kas 
programos 
centų. Prof. Končius ir

10
A. Birželio 19 d. bus Uetu-

Matioška to sumanvma iau vių Piliečh* Draugijos narių ^fcXk”met“ susiekimas, kuriame be ki 

po $5.20.
Klausytojas

Balfo gegužinė

tų klausimų bus svarstomas 
direktorių pasiūlymas skir
ti Amerikos Lietuvių Kon
gresui $200 auką ir skirti 
pašalpos C. Y. O. benui ke-

... A ? ’. lionei Į legionierių suvažia-
Vietos Balfo skyriaus ge- vimą chicagoje. 

guzine bus rūgpiūcio 17 d.; Girdėti, kad kai kurie na- 
Romuvos Parke, Montelloje. žada pasiūlyti skirti 
Kitos organizacijos prašo- Lietuvių Kongresui didesnę 
mos tą dieną nerengti savo sumą Gerai, kad jie tą pa- 

ir svečiai. Mer inę -dali at- i pobūvių ir dalyvauti mūsų darytų ir daugumas tam pri-
KD„ ra------ tortų. Mūgų gyv-enime RUo

Valdyba Amerikos Lietuvių Kongre
so Bostone vargu bematysi- 
me, todėl visi lietuviai čia 
turime prisidėti, kad Kon
gresas turėtų didelį pasise- 
; kimą.

Birželio 26 d. nepaprasta
me susirinkime Draugijos 
nariai svarstys trečiojo auk
što remonto klausimą. Ir 
vieno ir kito susirnkimo pra-

liks solistai: Stasė Daugelie- Į gegužinėj 
nė ir Stasys Liepas ir Onos

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO

DIDELIS BALIUS
1958 m. birželio 28 d. Bostone STATLER viešbučio 

didžiojoj salėj. Pradžia 7 vai. vakare.

Banketas ruošiamas Amerikos Lietuvių Kongreso džio 8 vai. vak.
delegatams, aukštiems Amerikos valdžios pareigūnams ir ---------------------------
kitiems svečiams pagerbti. A. L. Kongresas posėdžiaus Jaunųjų skautų stovykla 
birželio 27-28 dienomis Statler viešbutyj.

Banketo pagrindinis kalbėtojas — Senatorius 
JOHN F. KENNEDY 

Meninę dalį atliks:
1. —SOLISTĖ STASĖ DAUGĖLIENĖ
2. —SOLISTAS STASYS LIEPAS
3. —ONOS IVAŠKIENĖS vadovaujamas TAU

TIŠKŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS 
Akomponuoja KOMP. JULIUS GAIDELIS 

Bileto kaina asmeniui $6. Biletus prašoma įsigyti iš 
anksto, nes prie įėjimo nebus parduodami. Biletų galima 

gauti: “Keleivio” įstaigoje, Lithuanian Fumiture Co.,
M inkų ir Vakauzų krautuvėse, Kongreso metu —regi
stracijoje.

“Trakų” vardo Atlanto 
Rajoninė stovykla įvyks bir
želio 28—liepos 13 dd. F. 
Jokūbaičio West Woodst- 
ock Quosset Lake ūkyje. Į 
stovyklą kviečiami berniu 
kai 9-14 metų. Kaina $30 
savaitei, $15 savaitgaliui ir 
$1.50 dienai.

Stovyklos vyr. virėja Ja- 
ciūnienė iš Hartford, ligoni
nės ved. sanit. Vladas Ged- 
mintos, ūkio štabas iš Wor 
cester, stovyklos vedėjas 
skt Myk. Manomaitis. Paš-

. . to adresas: Mr. Frank Jaku- 
Bankete prašomi dalyvauti visi delegatai, svečiai ir rfD 1, Box 70, Put-

visi Bostono ir jo apylinkių lietuviai, kuriems bus labai namt Conn. Tel. WA 8-9512 
reta proga pabendrauti su iš įvairių tolimų vietų atvyku- Putnam.
siais tautiečiais. j Važiuoti per Putnam į

ALT Bostono Skyrius Woodstock keliu 93 iki 91 
kelio atsišakojimo ties krau-

REIKALINGA MOTERIS » BUTAS NUOMAI
j Vienam vyrui valgiui gaminti ir. Geroj vietoj, Ji 
namų ruoša. Jei nori, yra vieta' pat Fmaklin 
gyventi. Atlyginimas pagal susitari- butas ii 
m#. Kreiptis telefonu: FA 8-2218 pečius, ‘

6 d. mirė senas;----- kIm^.vs KuoiS---------I®
skaitytojas Pet-; Erdvus kambarys su atskiru įėji- Į galima iinuomaoti neveduaiemi ar- 

w mu ir centrine šiluma. Visuomet Ail- ba pal

NORWOOD, MASS.

rė P. 

Birželio 6 d.
“Keleivio” 
ras Preibis. Palaidotas bir< 
želio 9 d. šv. Mykolo kapi
nėse Roslindale, Mass.

Liko liūdinti žmona Ma
rijona, 2 sūnūs, 2 dukterys 
ir 3 seserys. Jiems visiems 
reiškiu gilią užuojautą.

Draugu

.tas vanduo. Gera transporteri ja, tik 
du blokai nuo L St. maudynių So. 
Bostone.' Kam toks kambarys reika
lingas, tegul keeipiasi į “Keleivio” 
administracijų, 636 E. Broadway, So. 

' Boston 27. (26

Sveikina A. O. Shallna

Lietuvos g&rbės konsulas 
adv. Anthony O. Shallna at
siuntė sveikinimų iš Ithaca,:
VT T* a J 1 •

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
Išnuomojamas kambarys su baldais, 

yra vonia, visuomet karštas vanduo, 
į graši aplinkuma, galima ir su mais
tu. Kreiptis vakarais po 5 vaL, 
tek GE 6-5139 arba

21 Bowdoin Avė.,
Dorchester, Mass. (27

PATYRĘS VIRĖJAS 
Vyra ar moteris, mokantis gamin

ti lietuviškus, lenkiškus ir ameriko
niškus valgius, puikus pradžios už- 

.. _. , . « z-i derbis, apmokamos šventės, nėraN. I. Jis ten dalyvauja Cor- nakties darbo. Kreiptis paduodant
nell universiteto savo laidos patyrimu ir pageidaujamų ucdarbj 

šiuo adresu:komiteto konferencijoje. 
Adv. Shallna yra baigęs

to universiteto teisių skyrių.

Grįžo Aleknos

Mūsų kaimynai drg. Ale
knos grįžo iš Floridos perei
tą savaitę. Ten jie paprastai 
praleidžia žiemą, o vasarą 
Bostone. Atrodo, kad drg. 
Aleknos nori visai “suflori- 
dėti.” Seniau grįždavo į Bo
stoną balandžio mėnesį, vė- 
liau gegužės, o dabar grįž
ta tik apie birželio vidurį.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

ISo. Bostone išnuomojamas 4 kam
barių butas antrame aukšte, moder
niškai įrengtas, arti Lietuvių Klubo 

• ir bažnyčios. Kreiptis nuo 8 iki 2
vai. p. p. 281 “E” St., So. Boston.

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

Visiškas
įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
METAI GARANTIJOS motorui

$245
PASAUK DABAR 7^' GE 6-1204

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

r The Apojhecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ii

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
FRANK ROŽĖNO 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: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Parka 
4 kambarių:

prie 
_ mas 
baltas

petieme naudotis. Labui rami 
vieta, daug medžių. Kreiptis telefo
nu: JA 2-0267 arba

22 Ennia Road, (25
Boston,

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Kaštą į lietuvių kalbą.

Box L, Room 308 
176 Federal St., 
Boston, Mass.

Dr. B. Matulionis I

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

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAM  ̂
Parduodu pirmos rūšies odų, au- > 
elius, padus, vjtpadžius siunti- ’ 
liams į užjūrius nupiginta — 
Atlieku visos batsiuvio 
rreit, sųžiningai ir duodu 
nūs apie odas. Adresas
173 Eighth SU So. 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, 
rus trečiadienius ir sekai; 

Telefonas: AN 8-0055f************************
Kmzzzn t

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
I Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm r.-gu kų darote, pas-i 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, M; 
vmmm*

h RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio program* 

iš stoties WLYN, 1260 ki- 
{lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 ikr 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka. .

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

Mialraa.

Kas perka ar
namus, ūkius,

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADNAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: TeL GB 6-2887
■imi

■
i

mm*

«i. i •
DR. D. PILKA

Oflas Vi mikli 
Ir am Y MI 8

BROADVVAY 
80. BOSTON, MAM 
Telefonas AN 8-1820

Tai AT

ikkl

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Ta S-4 ir 0- 
ir Svotą dii

pagal susitarimų

Road

?TeL AN 8-2712 irba BI4-90U į

Dr. J. C. Seymour

Vartoja
t Z-BAY

OAMOMUB) 
Ir

TALAND08: aaa 2-4. a« 
SM BKOADWAT

7-0

TeL AN 8-2806

Dr.J. L. Pasakomis 
Dr, Amelia E. RsM 

OPTOMETRISTAI
TALANDOS:

Nuo • ryto iki •

447 BROADWAY 
OUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL ĮSTATO A DVSUBANCB 

W.
SOUTH BOSTON. 

OfficsTeL AN S-0Š4S

IL
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DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broaduray, So. Boston 27, Mass. TeL AN 8-6764

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis, 

ii naujų 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 mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir ravėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

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

(STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITŪS LIETUVIŠKAI 
*Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su lnluri«to įgaliojimais, 

mantiniai priimami kasdien nm» 9 Hrt 5 vai. vak„ ketvirtadieniais
v Ui 1 ««1 vafc. < šaėtadieaiais nu* S ibi t ««l. m aieta.

I

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš Irako 
ir vidaus: apkalame žioge
liais;’ sutaisome pijazus ir 
dengiam bei tkisom 
Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 
Jamaicn Plaia,

Tek: JA 4-4570

TsL FA 3-5615

KETVIRTIS < CO.

iMBBHn

879 W. BROADMAY 
SOUTH BOSTON 
T< AN 8-4649

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRON1S KONTRIM
Jus tire of the 

598 B.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1781 Ir AN 8*248^

FLOOb SQUARE 
HARDWARE CO.

ANd-4109Telefonas


