
VIENAS TEISINAS’. ANTRAS TEISINADidelė Protestų Vilnis Prieš
Dagy ir Draugų Nužudymą

* • 
Maskvos Radijo Pranešimas Sujaudino Pasaulį; Pasi*

pylė Protestai Visur; Komunistinių Kraity Vai* 
džios Pritaria Nagy ir Draugų Nužudymui, Tik 

Lenkija Tyli; Santykiai Tarp Maskvos Ir 
Vakarų Žymiai Pablogėjo. e

Maskvos pranešimas, kad Sherman Adams 
Vengrijoj nužudytas buvęs) Ar Np?
ministerių pirmininkas Imre * rauKSlS AT ne. 
Nagy, generolas Pal Male-
ter ir dar du 1956 metų ven- Prezidento padėjėjas Sher-
grų sukilimo vadai komunis- 111811 Adams pasiaiškino at- 
tai, visame pasaulyje' šukė- stovų rūmų komisijoj dėl jo 
lė audrą protestų. Protes- santykių su Bostono Gold- 
tuoja laisvųjų kraštų vy- fine ir prezidentas pareiškė, 
riausybės, protestuoja ir vi- kad jis neatleis Adams is 
suomenė. Ypač audringi pareigų. _ _
protestai vyksta Europos Bet politinės grupės, de- 
kraštuose, kur eilė demons-! mokratai ir net repubhko- 
tracijų ir įvairių organizaci- Adams klausimą
jų protestai rodo didelį žmo- • ^ars^ai aptaria ir vienaip 
nių pasipiktinimą dėl Mas-iyief girdisi reikalavimų, 
kvos niekšystės. ^ad jis trauktųsi

Prcz. Eiscnhowerio vyriausias patarėjas Sherman Adams (kairėj) kongreso ko* 
misijai aiškinasi dėl daromų jam priekaišĮu. ryšium su pramonininko Goldfine 
duotomis jam dovanomis. Jis tvirtina, kad eidamas pareigas niekada nepasida
vęs pasalinėms įtakoms. Kairėj prezidento sekretorius laikraštininkams praneša, 
kad Goldfine reklamos sumetimais daug kam siuntinėjo vikunja medžiagos pa
vyzdžių, kad jis jos yra atsiuntęs ir prez. Eisenhoweriui.

Ar (vyk Ekspertų Pasitarimai 
Ženevoje Liepos Pradžioje ?

Viekas Lyg Sutarta, Bet Nėra Tikrumo, Ar Pasitarimai 
Galės {vykti; Ekspertai Turi Susitikti Ženevoje 

Liepos 1 d. Ir Tartis, Kaip Sekti Atominius 
Sprogdinimus; Ekspertai Paskirti, Vieta 

Sutarta, Bet Ar Pasitarimai Įvyks?

Policija New Yorke 
Išvaikė Piketus

is savo
vietos, arba kad preziden
tas jį atleistų.

Prieš Adams pasilikimą 
tarnyboje ypač aiškiai pa-• 1— 4- Į— • •lzčuujoj ir veuuuiircj vv&rc9 susau&u vie KungreoiiiOnSi iT 

tijoj. Maskvos vyriausybė, senatoriai republikonai, ku- 
atsikeršydama, užleido chu-rie šį rudenį turi stoti prieš 
liganų būrį prieš Danijos at- balsuotojus. Jiems “ Adams 
stovybę ir padaužos udau- klausimas” aiškiai yra nepa- 
žė atstovybė langus. Ru- togus ir jie norėtų eiti į rin- 
sai sako, kad tai minia kimus be to‘‘klausimo”, 
“spontaniškai” triukšmavo, I _

Kai kur protestuojančių 
žmonių minios išdaužė So
vietų ambasadų langus, kaip..A i _i_ i_ r ‘ui (Ar Alaska Bus J.T- Sekretorius

49-oji Valstija?, Lankosi Kaire

het danai dėl to tik juokia- Sovietu Futbolo 
" Rusijoje spontan.sk, ĮėjimeSI.
mihių demonstracijų nėra.

Protestus dėl Nagy, Ma- 
leterio ir jų draugų nužudy
mo pareiškė ir Amerikos vy
riausybė, o Jungtinių Tautų 
seimo paskirta komisija) 
Vengrijos įvykiams tyrinėti 
susirinko ir išnešė pasmer
kimą prieš komunistų ne
žmonišką elgesį.

Amerikos kongreso abieji 
rūmai priėmė nutarimą, ku
riame protestuoja prieš Ma
skvos “barbariškumą ir suk
tumą”, o prezidentas D. D. 
Eisehower sako, kad Veng
iu vadų nužudymas sujaudi
no pasaulio sąžinę daugiau, 
kaip bet koks kitas įvykis.

Jugoslavija oficialiai pro
testuoja prieš Nagy ir drau
gi} nužudymą, nes Vengri
jos vyriausybė, vedama Ka- 
dar, buvo pažadėjusi Jugo
slavijai jų nepersekioti ir 
net neareštuoti.

Nagy, Maleter ir draugų 
nužudymas labai pablogino 
santykius tarp Maskvos ir 
Vakarų valstybių. Viršūnių 
konferencija vargu beįvyks, 
bent jau skubėti su ta kon
ferencija niekas neberodo 
jokio noro.

Visų komunistinių kraštų 
vyriausybės pasiskelbė, kad 
jos pritaria Nagy nužudy
mui, tik Lenkijos vyriausy
bė tyli ir nieko nesako — 
nei už, nei prieš. Lenkijos 
padėtis yra tokia, kad jie 
negali viešai protestuoti 
prie Maskvos pasukimą į 
žiaurųjį stalinizmą, bet ne
nori nei pritarti tai politi
kai.

Sovietų pagarsėjęs futbo
lininkas Eduard Strelcov 
pateko į kalėjimą už “chu
liganizmą”, moters išprie
vartavimą ir kokius tai ki
tokius prasikaltimus.

“Komsomolkaja Pravda” 
rašo, kad Strelcov, sugadino nepakeis. 
pati publika, kun “zvaigz-1
dę” nešiojo ant rankų, siun
tė jam dovanas, užvertė jį 
laiškais. Taip pėstinamas 
futbolo žaidikas pasijuto e- 
sąs koks tai “viršžmogis” ir 
todėl pridaręs visokių kiau
lysčių.

Laikraštis mano, kad 
“žvaigždžių kultas” reikėtų 
išnaikinti sovietiškame spor
te...

ACHESON PEIKIA

Bsvęs valstybės sekretorio 
Dean Acheson spaudos kon
ferencijoje smarkiai peikė 
prezidento Eisenhowerio vy
riausią patarėją Sherman 
Adams ir viceprezidento 
Nizono kelionę į Pietą A-

uule įtock Mokykla 
Vėl Segreguota

--------- Gal jau šią savaitę sena- Jungtinių Tautų sekreto-
Federalinis teisėjas Har- tas baisuos klatisimą, aršu-rius Dag Hammarskjold 

ry J. Lemley Little Rock, teikti valstijos teises Alas- pereitą savaitę buvo nuvy- 
Ark., mieste prielankiai iš- kai. Prieš Alaskos priėmi- kęs į Lebanoną persitikrin- 
sprendė to miesto segregaci- mą į Uniją pasisako pieti- ti, kaip jo pasiųstieji “sie
jos šalininkų prašymą ati-! nių valstijų senatoriai, o at- nos inspektoriai” pridaboja 
dėti Little Rock centralinės stovų rūmai didele daugu- Lebanono ir Sirijos sieną, 
mokyklos integraciją iki 19- ma jau nubalsavo suteikti Lebanone jau yra arti šimto 
61 metų.

Toje mokykloje pernai 
mokėsi 9 negrai vaikai. A- 
teinantį rudenį negrų vai
kai į tą mokyklą nebebus 
vsiai įleidžiami iki 1961 m.
Taip bus, jei teisėjo Lemley 
sprendimo aukštesnis teis-

Alaskai valstijos teises. sienos prižiūrėtojų, bet kai 
Atstovų rūmai nutarė nau- kuriose vietose Lebanono 

jai valstijai duoti 102 milio- “sukilėliai” šūviais nubaidė 
nūs akrų žemės iš Alaskos inspektorius nuo sienos, o

Negrų organizacijos ren
giasi minėtą teismo spren
dimą skųsti aukštesniam tei
smui, kaip priešingą aukš
čiausio teismo, tarimui apie 
mokyklų integraciją.

i
A-Sprogimai Po

Žeme Susekami

žemių platybės. Tai lyg pa- 
soga jaunai valstijai. Sena
te kai kas protestuoja prieš 
tokį dosnumą.

Nauja valstija turėtų apie 
200,000 gyventojų ir todėl 
tik vieną atstovą atstovų rū
muose ir du senatorių, kaip 
ir kitos valstijos.

Vėliavų dirbėjai sako, kad 
Alaskos priėmimas į Uniją 
jiems užbaigtų “recesiją”, 
nes Amerikos vėliava turėtų 
būti pakeista (prisidėtų dar 
viena žvaigždė) ir todėl 
naujų vėliavų gamyba būtų 
.geras biznis.

VLADIMIRAS ZUBOVAS

kitose vietose “sukilėliai” 
inspektorius be šūvių nepri
leido prie sienos.

J. T. sekretorius dabar 
lankosi Kaire, Egipto sosti
nėje ir ten bando įtikinti 
Nasserį, kad jis sulaikytų 
griežtą propagandą prieš 
Lebanono teisėtą vyriausy
bę ir kad jis uždarytų Siri
jos sieną į Lebanoną ...

De Gaulle Valdžia 
Užtraukė Paskolą

Sekmadienį vengrai pabė
gėliai New Yorke piketavo 
Sovietų Rusijos atstovybę 
prie Jungtinių Tautų. Pike- 
tininkai susidūrė su policija 
ir po trumpos kovos polici
ja piketininkus išsklaidė. 
Sovietų atstovybės namuose 
buvo išmušti keli langai. 7 
policininkai ir keli piketi- 
ninkai buvo sužeisti.

Vengrai protestavo ’ prieš 
Imre Nagy ir jo draugų nu
žudymą. To nužudymo kal
tininkai, ne tik vengrų, bet 
viso pasaulio akyse, yra Ma
skvos diktatoriai, todėl prieš 
sovietiškas atstovybes visa
me pasaulyje ir demonstruo
jama.

Tunisas Susitarė \
Su Prancūzija

Prancūzijos vyriausybė pa
sirašė susitarimą su Tunisu. 
Prancūzai sutinka ištraukti 
savo kariuomenę iš visų Tu
niso vietų, išskyrus tik Bi- 
zerte karo bazę. Tunisas iš 
savo pusės leis vėl atkurti 
prancūzų konsulatus, kur 
jie buvo uždaryti ir žadėjo 
nebepersekioti civilius gy
ventojus prancūzus.

Tunisas iš de Gaulle vy
riausybės išgavo sau palan
kesnes sąlygas, negu buvo 
pasiūlę anglų ir amerikiečių 
tarpininkai prie senosios 
Prancūzijos — Gaillard ve
damos vyriausybės.

GOMULKA PROTESTUOS

Jau kuris laikas, pagal A- 
merikos pasiūlymą, Sovietų 
Rusija sutiko, kad moksli
ninkai susitiktų Ženevoje ir 
pasitartų dėl techniškų prie
monių, kaip sekti atominius 
spogdinimus pasaulyje. To
kie ekspertų pasitarimai bū
tų daromi tam, kad, susita
rus uždrausti atominių gin
klų bandymą, galima būtų 

į sekti, kad nė viena valstybė 
j to susitarimo nelaužytų.

Amerika, Anglija, Pran- 
; cūzija ir Kanada paskyrė 7 
j mokslininkus, kurie pasita
rimuose atstovaus Vakaru 
valstybes. Sovietų Rusija y- 
ra paskyrusi savuosius eks
pertus ir dar pridėjo atsto
vus iš Lenkijos ir Čekoslo
vakijos, viso 8 žmones. At
rodo, kad viskas buvo sutar
ta, bet šios savaitės pra- 

Į džio je dar nėra tikrumo; ar 
Sovietų Rusija sutiks, kad 
tokios derybos Ženevoje 
vyktų.

Bėgyje paskutinių dviejų 
savaičių Maskvos politika 
atrodo pasikeitusi. Rusai ne- 

i besiskubina su “viršūnių” 
i pasimatymu ir, bendrai, ro
do mažai noro vesti bet ko
kias derybas su Vakarais. 
Todėl dar nežinia, ar pir
mos šiek tiek rimtesnės de
rybos dėl atominių sprogdi
nimų sekimo galės įvykti, 
ar viskas paliks, kaip iki 
šiol buvo.

Netikrumas dėl ekspertų 
pasitarimų Ženevoje rodo, 
kad santykiai tarp didžių
jų galybių Rytuose ir Vaka
ruose yra stipriai pablogėję.

VIS DAR IEŠKO
GALINDEZ PĖDSAKŲ

• Ar galima susekti atomi
nius sprogdinimus, vykdo
mus po žeme? Dėl to klau
simo mokslininkų tarpe nė
ra vieningų pažiūrų. Vieni 
sako, kad tokie sprogdini
mai negalima susekti, o kiti 
tvirtina, kad jie yra suse
kami.

Dabar spauda praneša, 
kad daugumas seismologų 
(žemės drebėjimo tyrinėto
jų) esą tos nuomonės, kad 
požeminius sprogimus gali
ma susekti, bet ir tie moks
lininkai įspėja, kad nėra vi
siško tikrumo, kad tokius 
sprogdinimus galima leng
vai susekti arba atskirti nuo 
lengvų žemės drebėjimų.

Klausimas kaip susekti a- 
tominius sprogdinimus yra 
svarbus dabar mosiantis pa
sitarimams tarp rusų ir ame
rikiečių -ekspertų dėl už
draudimo atominių ginklų 
bandymų.

Nuo jo mirties birželio 23 d. 
sukako 25 metai. Tai buvo 
grafas, kuris visą amžių ben
dradarbiavo su socialistais. 
Apie jį plačiau ražo S. Kai
rys savo atsiminimuose “Lie
tuva budo“, šitą įdomią kny
gą galima gaatiiir Keleivio 
administracijoj, kaina $540.

De Gaulle vyriausybė 
Prancūzijoj paskelbė vidaus 
paskolą ir ypač stengėsi iš- 
vvlioti iš šalies taupytojų 
auksinius pinigus ir auksą į 
valstybės iždą.

Paskola, pagal vėliausius 
pranešimus, neblogai pasi
sekė, žmonės paskolino vy
riausybei apie 17 tonų auk
so ir nemažai pinigų užsie
nių pinigais.

Kinų komunistų vyriausy
bė skelbia, kad visoj Kini
joj sunaikinta 1,600,000,000 
žiurkių, tiek pat žvirblių, 
53,822 tonos musėlių ir 5,- 
414 tonų uodų. Tokie skai
čiai sunaikintų “4 blogybių” 
pasiekta per pusę metų, nuo 
to laiko kai kinų komunis
tai paskelbė karą keturioms 
blogybėms pereitą žiemą.

Suskaityti virš pusantro 
biliono žiurkių ir žvirblių 
gal ir galima, bet kaip kinai 
pasvėrė sunaikintas musė-

Iš Lenkijos praneša, kad 
Gomulka žada protestuoti 
prieš Nagy nužudymą, bet 
ne viešai, o komunistų or
ganizacijos rėmuose. 

NUSKENDO

Atsargos generolas Charles 
Mayloa ntnkendo Pataaent 
apėję (Md.), iškritęs tt lai
velio. Tnimano prezidenta
vimo taikais generolas ba- 
vo ryšininku tarp Baltųjų 
Rūmų ir Atstovų Rūmų.les ir uodus?

Kur dingo dr. Jėzus de 
Galindez, baskų mokslinin
kas, kuris mokė Columbia 
universitete ir nežinia kur 
dingo 1956 metais kovo 12 
d.? Yra įtarimas, kad Do
minikonų respublikos dikta
torius Trujillo pasamdė žu
dikus nugalabyti dr. Galin
dez. Esą, dr. Galindez bu
vo pagautas New Yorke, iš
gabentas į Dominikonų res
publiką ir ten nužudytas.

Dominikonų diktatorius 
Trujillo ginasi ir buvo pa
samdęs žymų New Yorko a- 
dvokatą, kad jį išbaltintų. 
Advokatas paskelbė neįti
kėtiną istoriją, kad dr. Ga
lindez dingęs kokiu tai bū
du dėl to, kad jis turėjęs 
savo žinioje baskų politinių 
tremtinių iždą. Bet dabar 
atrasti amerikiečio lakūno 
Murphy užrašai, kuriuose 
minimas dr. Galindez var
das. Gal tie užrašai padės 
išaiškinti dr. Galindez liki
mą. Pats Murphy
Dominikonų respublikoje.

“žuvo”

spontan.sk
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Sveiki, atvykę!
šj penktadieni ir šeštadienį Bostone posėdžiauja 

Amerikos Lietuvių Kongresas, j kurį suvažiuos iš įvairių 
Amerikos vietų šio krašto organizuotų lietuvių keli šimtai 
atstovų. Per dvi dieni jie turės daug svarbių reikalų iš
spręsti.

Pats pagrindinis Kongreso uždavinys—tai nusmaig
styti aiškias gaires mūsų tolimesnei kovai už Lietuvos 
laisvę. Mūsų visų didžiausias noras buvo ir tebėra tas 
pats—kad Lietuva būtų laisva, kad ji galėtų tvarkytis 
taip, kaip jos žmonės nori, o ne kaip užgrobikas įsako. 
Tačiau keliai ir priemonės tiems norams įvykdyti su lai
ku keičiasi. Todėl ir šis Kongresas turės aptarti esamą 
tarptautinę politinę konjunktūrą ir gal būt padaryti išva
das dėl naujų kovos būdų ir priemonių mūsų tikslui siekti..

Mes linkime, kad šitame darbe visi būtume nuošir-' 
dūs, kad mūsų idėjiniai ir politiniai skirtumai netrukdy- į 
tų mums tartis, kaip surasti geresnių, lengvesnių ir veik
smingesnių priemonių kovai už Lietuvos laisvę.

Iki šiol Amerikos lietuviai, nežiūrint kokioms poli
tinėms grupėms jie priklausė ar simpatizavo, išskyrus tik 
Maskvos suvedžiotus žmones, mokėjo bendrai dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą ir savo pareigą tinkamai atliko. 
Tas rodo, kad beveik prieš 20 metų mūsų politinių srovių 
susitarimas lygybės pradu remti bendrąjį darbą, buvo 
gyvenimiškas ir tikslus ir kad jo ir toliau reikėtų laikytis.

SHERMAN ADAMS AIŠKINASI

čia matome kokis didelis sosidomijimas buvo kongreso komisijos posėdžiu, ku
riame ji klaosinėjo prez.. Eisenkowerio vyriausiąjį patarėją Sherman Adams, 
ryšiam sa tortingo Bostono tekstilės pramonininko GoMfine duotomis jam dova-

Kas savaite
Lebanone S. Adams laisva valia suti-

Jungtiniu Tautų saugumo k°. Įį0^ atstovų rūmų ko- 
tarjba pasiuntė j Lebanonų papasakojo apie
“komisijų” prižiūrėti, kad®™ ??ntykl,f,.su B^ono 
“sukilėliai” iš Sirijos neitų j turtuoliu Goldfme. Tiesa, 
Lebanonų kautis prieš teisė- Jis meko naiųo nepasake, ko 
tų to krašto vyriausybę. Bet J™**!. daT “ebuvo. *■ 
kųip prižiūrėti 120 mylių kel«- bet J® P,acla! nu8v,e- 

S ilgumo sienų, kuri eina per ^tuos sav0 jantykms ir sa- 
kalnus, balas ir slėnius? O kesl Kiančius nusikaltęs, 
ypač, kaip prižiūrėti nors gal a-buvęs kiek neaU
kurių “sukilėliai” turi ūžė- «“««.• ;• Adams sake, kad
me ir į komisijos narius sau- J° ^ra, r?mi ?.r ne*
do' kulkomis, o ne JT rezo- tundel ko atapraaneU. 
liuiijomis? i Prezidentas S. Adams pa-

Dabar ir JT sekretorius rodymus priėmė kaip uzten-
________________________ .Dag Hammarskjold „ūke- kamų pasmiskimmų ir sake,
kilimui prieš rusus.. Pana-i lia vo i Lebanonų peisiti-kad. J*8 ®-Ądams aukštai 
šiai ir kiti dabar sušaudy- krinti, kokios ten “komisi- vertma, tiki jo nekaltumu ir0 jie vis skėrį Iv*

IMK, tieji ir nuteistieji komunistų !JOS reikia. Kai kas sako, kadangi S. Adams jam yra
vadai kritiškomis tautai die-i kad reikėtų nemažiau 7000 Į?lkanriridpJrtn 

atvyko į derybas, nomis pasisakė už savo tau-j žmonių, kad nprs šiaip taip heka toliau eltl Prezidento
Birželio 17 d. Maskvosra- Maleter — , —„—, . „

dijas pirmas paskelbė žinią, rusai jį suėmė ir nuo to lai- M Pnes tankus. L z tai 
kad Vengrijos komunistų ko niekas nežinojo, kur ru- Juos ™sai sušaudė, nore 

. . . vadas Imre Nagy, vadova- sai jį kalino. Tik dabar pa- sušaudymą ir nuteisimą
Teisybė, yra ir mūsų tarpe tokių, kuriems tas nepatinka, Vengrijai laike vengrų aiškėjo, kad apgaulės būdu atkko šal. lr ven^ bude;
nes jie buvo kadaise įpratę kitiems įsakinėti ir vis dar ne- tautos sukilimo 1956 metų pagautą vengrų generolą Jiai’ kuriuos n?sa2, Pa®tatė .

- - - Vengrijai valdyti. Todėl su- nos J? pnziureti

tą siena galima būtų prižiū- Padėjėjo pareigas. Taip tas 
rėti, o kur tiek žmonių ant re,kalas 1f.<alėtM Pabaigti, 
greitųjų surinkti.. O jei ir ** politinių grupių san- 
atsirastu, tai kaip jie prieis tykiuose reikalas nebus 
prie “sukilėliu” užimtos šie- ‘^P A Paktas. Demokratai 

« ją “prižiūrėti”? 1S S A-dams dovanų ir jo
sas yra silpnas ir linkėsime, kad šiame Kongresą jis būtų šaudytas. Kartu su L Nagy Kad komunistų iškilmin- šaudytuosius n pasmeiktuo-1 » Timotmhi dar° visą “klausimą,” o re-
negirdimas, nustelbtas nuoširdžios, lygybe paremtos vie- sušaudyti generolas Pal Ma- giausieji pažadai nėra verti S1US vengru* mes n vaoina- _ rambios sąžinės mira publikonai irgi jaučiasi nei 
nvbės ir bendra supratime. kad varžytynės ir grupinė tater, buvęs karo ministerių nė supuvusio kiaušinio, t, o UbSTlSj “i.^P. * ^p
kova Lietuvos vadavimo darbe yra tik bereikalingas jė- Nagy vyriausybėj. SuMudy- pasaulisjau seniai žinojo. *aa J « priešakyje ir^Pff8 Amerikos pasiųstie- ........ .. ......
gu aikvojimas ir niekam nėra naudingas. U “L d» k"™®*“. ™a}a. Zojoprieš svetana

Visur karts nuo karto daromas esamos padėties pa-, totai;Sz.iagy. ir Mh komunistų meksyste vis dar k°^° P™*
klos Gimęs. Penki kiti 1956 sujaudina pasaulio sąžinę ir išimas vra iėcos o
m. maišto vadai nuteisti ka- žmonės kurį laiką piktinasi Kodėl toks rusų komunis- į j- • • • nriežiūros komi- siminimai iš 1952 metų jau 
lėti nuo 5 iki 12 metų, o vie- ir šlykštėjasi komunistų tų kraujageriskumas? Kodėl .. Į,iaus;mas je; T^bano- nor* lysti pro gerklę . 
nas nuteistas kalėti iki gy- niekšiškumu. Toks pasišlyk- rasa spiovė visam pasauliui “į \yriausybž' turės jėgų *

j vos galvos. stojimas dabar jaučiamas vi-. !. veidą susaudydami kali-( g <‘8„bė”
i Nuteistieji buvo suimti šame pasaulyje dėl vengrų nius, kūne jiems nebega»e- __

išmoko dirbti kaip lygūs su lygiais. Bet tokių žmonių bai- rudenį, nuteistas mirti ir su- bolševikai nužudė.

tikrinimas. Toks patikrinimas ir išsiaiškinimas reikalin
gas ir mums. Amerikos lietuviams, besirūpinantiems Lie
tuvos laisvės reikalu. Reikalinga karts nuo karto patiems 
save patikrinti, kiek mūsuose dar yra stiprus tas pasiry
žimas, ar jis nesilpnėja ir, jei taip, tai dėlko,

aukštai skraidė ant "švaru-
Oku- ji ginklai, o gal net ir Ame-!?°” ,ark!iako’. kad. dabar 

rikos kariai. Lebanono klau- j,emsir minkiniai apsiaustai, 
ne JT re- ir šaldytuvai, ir panašūs pn-

kilėlius sutvarkyti, jo nepri- 1956 metais lapkričio 3Tokie Kongresai, kaip dabar besirenkantis posė- 1956 m. lapkričio 22 d. die-vadų nužudymo. tain^S nSvčkdf ^iš kIausom-vbė bus d. rusų karininkai'Budapeš-
džiams Bostone, yra geriausia priemonė mums patiems nomis apgaules budu. I. I. Nagy ir kiti komunistų vep o-nikų lėlių pažado ne—^asserls padarys dar .te, Vengrijos sostinėj, pasi--4____i—K. ;save paUKTinU ir paiisrinu einamą n.cną } mxih.v* laisvi 
atgavimą. Čia, pamatę tuos, kurie nesus\yravo savo tikė
jime ir pastangose, kurie kaip jaunuoliai tebedega kovos 
dvasia, ir silpnesnieji mūsų užsikrėsime kita nuotaika.

NaeT.’ ir in bendradarbiai- lnirie dohor cnčandv_-------------- ---------v _
Nagy ir jo bendradarbius’^ K™** Vengrijos Krašto gy-

Vengrijos laisvės kovotojus, per daug metų. I. Nagy bu- neareštuoti ir kodėl patys 3
nuvvko pasislėpti i Jugosla- vo komunistas nuo 1917 me- lusaJ taiP negražiai sumin

dė i purvą savo karininkų

kada rusai baigė skersti ti, buvo ištikimi komunistai

. - vijos pasiuntinybę. Ten jie tu, o pokariniais metais jis « , A. „ , . „ -
pajbsrme gavę naujų jėgų ir didesnio pasiryžimo savo buvQ prigIaustt Vengrijos buvo Vengrijos vyriausybėj , Pakviet”ną generolui Ma-
tikslams' siekti. naujoji rusų durtuvais pa- ir po. Stalino galo du metu !^er atV‘ktl Pas JUOS dei’y_

Mes linkime, kad šis Amerikos Lietuvių Kongresas statyta J. Kadar vyriausybė buvo Vengrijos komunisti- n°nis.
ir šituo požiūriu būtų sėkmingas, kad jo atstovai grįžtų iš davė užtikrinimą Jugoslavi- nės valdžios pirmininkas. Atsakymų į tuos klausi-
Bostono kupini naujų minčių, jėgų ir jauno pasiryžimo jai, kad I. Nagy ir jo ben-; Karo metais I. Nagy buvo mus girdisi daug. Daugelis 
kovą tęsti toliau už mūsų tautos ir gimtosios žemės laisvę, dradar'biai nebus areštuoti. Sov. Rusijoj ir ten mokėsi mano, kad . ovietų diktatu- 

Tuo pažadu remdamiesi Na-; komunizmo. Bet kada ven- ra pasuko į kruvinąjį 
gy ir jo bendradarbiai ap-įgrų tauta sukilo prieš nišų stalinizmą ir savo “nukry- 
leido Jugoslavijos pasiunti- jungą, Nagy ir daugybė ki-; Polius” naikins, kaip Stali- 
nybės namą, o nišų kariai tų Vengrijos komunistų sto- Įias naikino opoziciją Rusi- 
juos tuoj pat sučiupo ir iš-{jo kartu su visa tauta prieš 1OS viduje ir satelituose. I. 
vežė į Rumuniją. Apie juos rusus okupantus. Tame kri-'^agy ir draugi] nužudymas 
daugiau niekas nebegirdėjo, ’tiškame tautos momente I. X1*3 “Įspėjimas” Jugoslavi- 
nors Vengrijos vyriausybė!Nagy pasirodė, kad jis, nors J05 Titui. Lenkijos Gomul- 

. kai ir kitiems “liaudies de-

galės pašvilpti! Maleterį atvykti pas juos
kariuo-Dar kolchozų reforma pasitarti apie rusų

t- o • r» • • * • menės ištraukimą iš Vengri-Is Sovietų Rusijos atei- •.. . i j jos. vengrų vyriausybe tona žinia, kad Chrusciovas?. -i , . - —i -i, . , , }q reikalavimą buvo įskelu-dar vieną kolchozų reformą J • j-.- si ir rusai norėjo dėl to pa- 
iS€rz^r sitarti. Gen. Maleter su savo

Mes linkime, kad Amerikos Lietuvių Kongreso at 
stovai, turėdami progos, pabendrautų su vietos tautie
čiais ir išsivežtų apie Bostono lietuvius gerą atsiminimą 
ir, grįžę namo. ilgai gyventų gražiais Bostone įgytais 
įspūdžiais. ' * ia* f

Sėkmingo darbo Amerikos Lietuvių Kongresui!

vykdvs gyveniman
lio 19 d. Sovietuos kumuni- tenckadaVbiafe'n^yko"^ 
stų partijos centao konutets g
nutarė panaitan , pnversti- rf. va-
nas pyliavas kolchozams ir 0 . itari.
ateityje visus savo produk- ’ ‘ 1
tus kolchozai parduos vy
riausybei tos pačios vy-

atstovais spręstų bendruo- Pakartotinaij žadėjo Jugo- ir komunistas, bet nebuvo a- ™
sius valdvmn klausimus alavijai, kad jie galų gale titrukęs nuo savo tautos mokiątijų 'aoams nenu-

žmonių ir kartu su jais rei- krypti nuo Chruščiovo Imi
9 VALSTIJOS JAU

REMIA BEDARBIUS sius valdymo klausimus. , . . A.
Graikija planą jau atme-pa^ti-

Devynios valstijos jau 
prašė paskolų iš federalinio 
iždo bedarbių pašalpoms 
pratęsti ilgesniam laikui. 
Dar kelios valstijos yra pa- 
siruošusios prašyti paskolų 
iš federalinio iždo.

Pagal neseniai priimtą 
įstatymą, valstijos gali pasi
skolinti iš federalinės val
džios pinigų ir mokėti be
darbiams. jau išėmusiems 
savo pašalpas, papildomas 
pašalpas pusei tiek laiko, 
kiek mokamos bedarbių pa
šalpos. .

Paskolas federaliniam iž
dui teks grąžinti, todėl dau
gelis valstijų gubernatorių 
nenori bristi į skolas ir ne
prašo j>askolų iš federalinio 
iždo. Jį|

ANGLŲ PLANAS
KIPRUI TVARKYTI

tė, o Turkija pasisakė, kad 
ji vis dar siekia salos pada
lijimo, bet sutiktų kalbėtis 
ir apie dabar pasiūlyto pla
no vykdymą. Anglų planas 
siūlomas septyniems me
tams.

ANGLŲ PROTESTAI
PRIEŠ MASKVĄ

Gen. P. Maleter rusai su
gavo kitu apgualės būdu. 
Jie, prieš pradėdami puoli
mą tankais prieš Vengrijos 
sostinę Budapeštą, lapkričio 
3 d. 1956 m. pasikvietė 
gen. Maleter deryboms dėl 
rusų kariuomenės ištrauki
mo iš Vengrijos. Kai gen.

kalavo, kad rusų kariuome
nė apleistų Vengriją ir kad

jos, nes kitaip kruviha pirtis 
ištiks ir juos. Tito, pirmuti-

vengrų tauta gautų progos ’ ais komunistų eretikas, šiuo 
tvarkytis, kaip ji nori. Gen.
P. Maleter, ištikimai tarna
vo komunistų vyriausybei, 
bet kada tauta sukilo, jis 
palaikė tautos pusę ir nar
siai vadovavo Budapešto su-

Anglijos vyriausybė pasiū- 
tilė naują planą Kipro sa
lai tvarkyti. Anglai siūlo 
Kipro salos gyventojams, 
turkams ir graikams, pla
čią autonomiją, o visos sa
los reikalai būtų tvarkomi 
tautinių grupių išrinkto par
lamento ir gubernatoriaus 
(anglų skirto), kuris bend
rai su Graikijos ir Turkijos

Protestai prieš Nagy ir jo 
draugų nužudymą Anglijoj 
reiškiasi ne tik spaudoje, 
bet ir demonstracijomis. 
Protestuoja ypatingai Ang
lijos kairieji, neišskiriant nė 
komunistų. Vienas iš žy
miųjų komunistų krašte, 
Arthur Homer, angliakasių 
unijos sekretorius, paskelbė 
griežčiausią protestą ir tvir
tina, kad žudynės neužmu
ša idėjų. “New Statesman” 
žurnalas sako, kad Chruš
čiovas eina Stalino keliu ir 
palaidojo viltis susitarti su 
Vakarais pasitikėjimo pa
grindu.

Nužudydami Ngay ir jo 
draugus Maskvos valdovai 
spiovė pasauliui į veidą. 
Bet jų žiaurus darbas sukėlė 
pasipiktinimo ir Maskvai 
simpatizuojančių žmonių 
tarpe. Tos niekšybės pasau
lis greit neužmirš, o Chruš-

KAS YRA VIKUNJA? Naujojoj Anglijoj iš vikun- 
---------  j ja vilnos išaustą medžiagą

AukšUi Andų kalnuose, mėgo dalinti “propagandos 
Peru, Ekvadoro ir Bolivijoj, tikslu” visokiems aukštiems 
ganosi keistas gyvulys, pa- pareigūnams. Jis tokiu ap
našus gal kiek į kupranuga- į siaustu apdovanojo ir prezi- 
rį, bet mažesnis ir be kup- ^ento Eisenhowerio padėjė- 
ros. Tas gyvulys vadinasi J4 S. Adams. Spauda skelbė 
vikunja. Jo vilna yra rusvai į kad toks apsiaustas kainuo- 
geltona ir iš jos audžiamas , ja 700 dolerių.
stiprus ir gražus audeklas 
apsiaustams.

Vikunja yra sunkiai pri
jaukinamas gyvulys. Jos gi
minaitė lama yra jau pri
jaukintas gyvulys ir kai ku
riuose Pietų Amerikos kraš-

Tas visai nekaltas gyvulys 
Andų kalnuose dabar pasi
darė plačiai žinoma, pagar
sėjo ir jo vilna. Kai demo
kratų partijos nacionalinio 
komiteto pirmininkas Butler 
darė šiomis dienomis New 

tuose lama yra darbo gyvu-!Yorke pranešimą, jis pir- 
lys. Lama irgi turi ilgą vii- miausiai paklausė publikos: 
ną, bet ji nėra tokia graži, ’ “Kas iš Jūsų turite vikunja 
o todėl nėra nė tokia bran- apsiaustą?” Kai niekas ne
gi. Vikunja ir lama yra ku-1 pasiskelbė, tai Butler pasi- 
pranugario toloki giminai- sakė, kad jis neturįs tokio 
čiai... apbausto ir pridėjo: “Tai

Vikunja Amerikoje dabar'yra todėl, kad aš demokra- 
staiga pagarsėjo. Vienas:tas, todėl man ir neprisiun- 

čiovu ją nešios visą amžių.'tekstilės pramonininkas tė”. . __ _

tarpu yra saugus. Jį saugo
ja Jugoslavijos kariuomenė. 
Bet vengiu, lenkų ir kitų 
bolševikų valdomų kraštų 
vadai norom nenorom turi 
atsiminti Slanskių, Kostovų, 
Rajkų ir kitų nužudytųjų 
“titininkų” likimą.

<
Kada buvo sušaudyti va

dai? Niekas nežino. Koks 
teismas juos teisė? To irgi 
niekas nežino. Teismas bu
vo slaptas, o gal jo ir visai 
nebuvo, kaip tai buvo su 
Berija, kuris buvo nušautas 
komunistų vadų posėdyje, o 
“teismas” buvo paskelbtas 
vėliau dėl svieto akių.

Paskelbtas “teismo spren
dimas” iškraipo I. Nagy ir 
jo bendradarbių parodymus 
ir kalba apie jų “prisipaži
nimus”. Bet tokie triksai, po 
Chruščiovo garsiosios kal
bos anie Stalino “teismus”, 
nieko neapgauna.

<
I. Nagy ir jo draugų su

šaudymas primena pasau
liui, su kokiais žmonėmis 
turima reikalo Kremliuje. 
Kaip su tokiais žmonėmis 
daryti bet kokius susitari
mus, jei jie tiek tik teverti-

riausybės nustatytomis 
kainomis. Atpuls staty
mas valdžiai įvairių produk
tų kaip duoklių, už kuriuos 
valdžia arba visai nieko ne
mokėjo ar davė tik menkus 
grašius..

Šita reforma, jei valdžia 
nustatys už produktus šiek 
tiek žmoniškesnes kainas, 
gali būti nemažas įvykis 
Sovietijos valstiečių gyve
nime. Žinome, viskas prik
lausys nuo to, kokias kai
nas valdžia mokės kolcho
zų baudžiauninikams už jų 
produktus, nes valdžia ir 
ateityje bus monopolinis ja
vų ir kitų maisto produktų 
supirkinėtojas ir tikrai ne
užmirš nuo valstiečių lupti 
kajlį, kaip ji ir iki šiloiai da
rė. Iš valstiečių kailio tapi
mo bolševikai juk ir statė 
savo pramonę, gaminosi 
atominius ginklus, laidė į 
padanges sputnikus ir laikė 
didžiausią pasaulio armiją.

Apie tą kolchozų naujau
sią reformą dar teks kalbė
ti, kai paaiškės jos tikroji 
vertė žemės ūkio baudžiau
ninkams Sovietijoje.I
S. Adams “neatssuąos”

Prezidento padėjėjo ir 
jo.artimiausio bendradarbio 
Sherman Adams skandalas 
jau yra paaiškėjęs ir maža 
ką naujo kas besuras. Pats

na savo žodį ir kruvinomis 
rankomis peršasi vykti į 
“viršūnių” pasitarimus?

mų kambarį įėjo Sovietų ge
nerolas Ivan Serov, paprašė 
rusų karininkus išeiti, o pats 
su savo palydovais vengrus 
suėmė ir padėjo kur tai į 
kalėjimą. Taip baigėsi dery
bos su Sovietų uniformuotais 
svoločiais, kurie nešioja ge
nerolų ir panašius “cinus”.

Dabar P. Maleteris sušau
dytas, o Sovietų generolai ir 
kiti aukšti svoločiai to žy
gio visai nesisarmatija. Ko 
jie turėtų sarmatytis, jei jų 
garbė jiems nė kapeikos nė
ra verta?.

Panašiai rusai pagavo ir 
buvusį Vengrijos ministerių 
pirminiką Nagy su jo ar- 
maisiais bendradarbiais.

Po vengrų sukilimo nu
malšinimo I. Nagy ir jo ar
timieji bendradarbiai pasi
slėpė Jugoslavijos pasiunti
nybės name Budapešte. Ru
sų pastatyta Kadar valdžia 
lapkričio 21 d., 1956 m., pa
siuntė laišką Jugoslavijos 
vyriausybei ir iškilmingai 
užtikrino, kad I. Nagy ir jo 
bendradarbiai gali ramiai 
vykti namo, jų niekas nea
reštuos ir nepersekios. Kai 
tik Nagy su savo bendradar
biais apleido Jugoslavijos 
pasiuntinybės namus, rusai 
juos tuoj suėmė ir dabar Na
gy ir du jo bendradarbiai 
sušaudyti. Tai toks bol
ševikiškų svoločių garbės 
žodis ir iškilmingas paža
das!

Ne pirmą kartą Sovietų 
armijos karininkai ir diplo
matai šitaip apsipaškudija 
ir, be abejonės, ne paskutinį!

X D.
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TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS KAITO, RAŽO 

TAS DUONOS NBPBASO

CONNECTICUT KLONIUOSE
NEW BRITAIN, CONN. . NEW HA VEN, CONN.

Nebepavyko ir gudriam
i girtuokliui1

John Murphy už girtavi
mą buvo suimtas 500 kartų 
ir vis jam pavykdavo nuo 
bausmės išsisukti, nes jis 
mokėjo paaiškinti teisėjui, 
kodėl jis pasigerdavo. Jis 
vis surasdavo labai svarbią 
priežasti. Teisėjas j tai atsi
žvelgdavo ir jam bausmės 
neskirdavo.

Bet štai John vėl pateko į 
teismą, policijos suimtas už 
girtavimą 501-jį kartą. Šį 
kartą jis mėgino teisintis 
šventęs 500 suėmimų sukak
tį. Kaip tokia svarbia proga 
nepasigersi! Tačiau teisėjas 
nepripažino tai buvus svar
bia priežastimi ir nutarė: 
“Nebus dovanota, 15 dienų 
i džėlą”. Pr. Naunčikas

Sunki darbininkų kova

Jau 7 mėnesiai kai strei
kuoja Union Mfg bendrovės 
apie 300 darbininkų. Tai 
ilgiausias streikas, koks yra 
buvęs Conr.ecticut valstijoj. 
Streikui vadovauja U. E. li
nijos 265 skyrius. Streiki
ninkai karts nuo karto da
ro susirinkimus lietuvių sa
lėje, išklauso pranešimus a- 
pie streiko eigą ir sprendžia, 
kaip toliau elgtis. Iki šiol di
dele balsų dauguma vis nu
tariama toliau streikuoti.

Pradžioje darbdavis ma
nė, kad darbininkai suvargo 
ir nori grįžti i darbą, bet 
dabar jau turėtų supi-asti, 
kad darbininkai tebėra pa
siryžę kovą tęsti.

Bendrovė giriasi, kad esą 
70 streiklaužių. Ji kelis iš 
jų parinko parašams prašy
mui panaikinti uniją, bet 
jiems tas darbas nesiseka. 
Darbininkų vienybės jie ne- 
palauš. Skaitydami Keleivį, 
sužinosite, katra pusė lai
mės.
Nedarbas nemažėja

Vietos laikraštis paskelbė, 
kad nedarbas pradeda mažė
ti, bet mes to nematome. At
rodo net priešingai. Nese
niai New Britain Machine 
bendrovė vienu kartu atlei
do 200 darbininkų. L.F. & 
Clark kas savaitė atleidžia 
kelias dešimtis. Kitos dirb
tuvės tedirba po 3 dienas 
savaitėje. New Britain Ma
chine bendrovė dirba per 
mėnesį 3 savaites, o ketvir
tąją švenčia.

Tai kaip čia gali bedarbių 
skaičius sumažėti? Viena 
kita moteris gavo darbo 
prie tabako sodinimo, nes 
Connecticut jo daug sodina
ma, bet tas dar nereiškia 
padėties pagerėjimo.

Pr. Naunčikas

BRIDGEPORT, CONN.

VVORCESTER, MASS.

POVILAS DARGIS

I

pnsimimmų.
Po programos buvo šokiai.

J. J. P.
I

Turėsim bent kelis 
suvažiavimus

KANADOS NAUJIENOS

Užkirskime kelią
L Liepos gale turėsime net j giaig mtais „et ir 
fceiis didelius suvažiavimus. angl:šku<se „ praneūziš-

Liepos 1. -_0 d.d. Sherman kuose laikraščiuose tenka 
.viešbuty bus Tėvynės Myle-.vis dažniau lietuvi
toju Dr-jos metinis suvazia-vard? Eeikia pripažjntii 
Vjrnas- kad kur jis buvo paminėtas,Tuo pačiu metu bus ir

MONTREAL, P. Q. turėtų kasmet registruotis, 
kaip tai daroma Amerikoje.

turėta tikslo supažindinti

Hamiltono lietusiai 
įsigijo narnos

Hamiltono lietuviai 
Įėjo visas kliūtis ir 
1 d. užpirko didžiulius 
mus. Tai bus “Lietuvių na* 
mai”.

(Sandaros suvažiavimas, ° j š$o krašto gyventojus su da
d* S.L.A. kartine mūsU Tėvynės padė-

50-tas seimas, kuris tęsis ke- •
(nas dienas. , piaug vįetos, ypač Ontario

Ta proga bus ir didelių Uncijoje, angliškoji spau 16*^£
oa skvre mums rinkimų me-yo bai > £k;

.tu. Tam pagrindą davė Ka-,

Bedarbių skaičius

Statistikos biuras 
kad balandžio mėnesį Rau
nančiu nedarbo pašalpą

banketų. Liepos 20 d. tokį 
i banketą rengia sandariečiai

t

:savo suvažiavimo atstovams na<]os Socialdemokratu Są- 
(nagerbti, o liepos 23 d. ban- iun?a _ C.C.F., išstačiusi į 
ketą turės S.L.A. seimo de- Federaliri parlamentą mū-1 t • • • • I S Ilegatai ir ja svečiai.

MIAMI, FLA. 

Buvo daug išleistuvių

su tautieti dr. Praną Ance- 
vičiu. Rodos, visai supran
tama, kad lietuviai turėjo 
savąjį tautietį visais būdais 
paremti. Deja, nors labai 

' apgailėtinas, bet faktas, kad

722,252, tai yra 17,000 
žiau. Bet vis dėlto pernai 
tuo metu bedarbių skaičius 
buvo mažesnis.

Liepos 4 paradas

Tą dieną visuomet suruo- 
šiamas didelis paradas. Ruo
šiamas jis ir šiemet. Jame 
dalyvauja ne tik įvairios 
vietos organizacijos, bet ir 
iš kitų Connecticut valstijos 
vietų, dalyvauja taipgi ka
riuomenės ir laivyno dali
niai. Dirbtuvės duoda di
džiausius įvairiai papuoštus 
sunkvežimius.

Paradui pasibaigus, patys 
žymiausi Connecticut valsti
jos vadai — gubernatorius 
Ribicoff, miesto majoras Te
beieško, kitų miestų majorai ir 
LL susirenka į Lietuvių Klu
bo salę ir ten gerai pasivai
šina. Šitas vaišes suruošia 
demokratų partijos vadai.
Ii lietuvių retas
kuris bedirba

Šiuo metu iš senesnės kar
tos lietuvių jau tik keli be
dirba dirbtuvėse, o už metų 
kitų veikiausiai nebeliks nė 
vieno jų dirbančio. Didžiu
ma senių gyvena iš pensi
jos. Kurie uždirbdavo dau
giau, tie ir pensijos gauna 
kiek daugiau, bet gyventi 
vien iš pensijos, neturint ki
tų pajamų ar sutaupą, yra 
gana sunku.

Nedarbo galo pas mus ne
simato.

i Jie gavo diplomus

i Danielius Barnatavičius, 
(Vlado ir ponios Bamatavi- 
ičių sūnus, Clevelando tech
nologijos institute gavo ae
ronautikos inžinieriaus ma
gistro laipsnį.

Clark universitetą baigė: 
Danielius Beniusevičius, 
Juozo ir Jievos Beniusevičių 
sūnus, Vida Regina Matu- 
saitė ir Jūratė Micutaitė.

Massachusetts kolegijos 
■ vaistininkų skyrių baigė Sa- 
vege Anusevičius.

Šv. Kryžiaus kolegiją bai
gė: Henrikas Jokubauskas, 
Juozas Puciliauskas, Anta
nas Karpavičius ir Juozas 
Šilinskas.

Mokytojų kolegiją baigė 
Karolina Bagdonavičiūtė ir 
Merijan Poškutė.

Junior kolegiją baigė Al
bertas Ciginskas ir Marius 
Pocevičius.

Šv. Stepono aukštesniąją 
mokyklą baigė Mykolas Ja- 
kavonis, James Tauras, Jo- 
ann Ambroz, Barbara Bra- 
šiškaitė, Dorothy Kandro- 
taitė ir Janne Stankutė.

J. KrasinskasV
DETROIT, MICH.

L.S.S. išrinko atstovą 
ir paskyrė aukų

LSS 116 kuopa išrinko at
stovu į LSS suvažiavimą 
drg. J. Pilką ir paskyrė $10 
auką. Be to, paskirta $10 Li
teratūros Fondui ir $20 A- 
merikos Lietuvių Kongre
sui.

Kuopa sveikina Sąjungos 
suvažiavimą ir Lietuvių Kon
gresą ir linki jiems našių 
darbų.

LSS 116 kuopa rugpiūčio 
24 d. Stanley Navicko ūky 
(32115 West Road) rengia 
bendrus pietus. Kaina $1.50. 
Biletus galima gauti pas 
kuopos narius ir pirm. J. 
Pilką (tel. WE 4-5352). 
Kitos

LSS 116 kuopos narių su
sirinkimas bus rugpiūčio 2 
d. pas drg. Pr. Bronskį (72- 
84 Evergreen).
Dirba ba sutarties

Nuo birželio 9 d. Fordo 
darbininkai, pirmą kartą per 
paskutiniuosius 17 metų, 
dirba be sutarties. Panašiai 
yra ir kituose automobilių 
fabrikuose. Kol kas nesusi
pratimų nėra.

Susivienijime Lietuvių Amerikoje prezidentas, plačiai 
žinomas visuomenininkas ir nenuilstantis kovotojas už 
Lietuvos laisve, neseniai paskirtas visam amžiui atsa
kingoms pareigoms Pittsburgho apygardos teisme.

Fordas paskelbė, kad bus ras birželio 8 d. surengtas 
mokamas tas pats atlygini- banketas Pirmyn choro ke
rnas koks buvo mokamas lionės i Lietuvą 20 metų su
tiki šiol, bet birželio 1 d. nu-(kakčiai atžymėti, 
matytas senoj sutarty pa-i Publikos prisirinko pilna 
brangimo priedas nebus mo-! ciearing Industrial klubo 
karnas, kol nauja sutartis' salė. Kalbėjo kons. dr. P. 
nebus pasirašyta; galioje į Daužvardis, R. Skipitis, M. 
pasilieka atostogų, sociali- ’vaidyla, dr. P. Grigaitis, D. 
,nio draudimo ir kt. sąlygos, Kuraitis, N. Gugienė, pats 
unija pripažįstama teisėta choro vedėjas K. Steponavi- 
atstovybe kolektyvinei su-, čius ir kt.
tarčiai pasirašyti, bet kol! Meni daIi atliko choro 
nėra sutarties, nepnpazjsta'^^^ jėį0& Tai Annc 
“union shop ,.adm.nistraci-!Nemunaitg . D chris. 
ja nennks unijos mokesčių tjne Krišžitaas. Austin,Al- 
ir neleis unijos atstovams ((Jona . Ea ,e Ani.
to daryti darbo valandomis.^ Novickaitė.. Karn3 dabar

M.L. B.'gyvena Floridoj, bet šiame 
■pobūry ir ji prisidėjo savo 
gražiomis dainomis. Daly 
'vavo programoje ir visų my
lima Onutė Skever - Ste-

CHICAGO, ILL. 

“Pirmyn” choro sukaktis

Tarp Čikagos daugybės phens, Algirdas Brazis. Bu- 
visokių pobūvių paminėti- vo giažių dainų ir malonių

injnjmMutnmiinrTrriiiMnujįJiMn

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Alia^kon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose: 
įspūdžiai iš Kalifornijos:
Apie Holly\voodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas si: 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 be akių. . .
Ir daug. daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadsvay So. Boston 27, Mass.

Proletariato diktatūra* 
Raudonmedžių imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistines

IDEAh PBARMACY
29 Keli v Squcre. Worcester, Mass.

Jei Jutus reikia vaistų, kreipkitės į registruotų vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pbarmacy” savininką. Čia iš
pildomi gydytojų reciT'ai ir p»d«.rnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistus VISUR. Turime 
specialiam vaistu nuo džiovus ampulėse, 
vaistų nuo aukšte kraujo spaudimo, 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu MO- 
Vaist ai siunčiami VISUR. Rašykit i 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.
Mesi Pbarmacy

Ir Nutary-

Birzelio mėnesį turėjome savojo tautiečio adresu bu- 
daug sueigų pas kaimynus, j vo leidžiama pikti ir visiš- 
M^t, .vieni i:‘Oi’čjo atsisvei-'kai melagingi gandai, žemi- 
kinti išvykdami i šiaurę, ki- namas jo vardas ne tik sa

vųjų, jį nepažįstančiųjų, tau
tiečių tarpe, bet ir svetimų
jų. Jei savųjų tautiečių tar
pe neapykantos, nepasitikė
jimo, piūdymo sėjimu užsi
imtų mažo išsilavinimo as
menys, galėtume pasakyti:

• ti palinkėti jiems geros ke- 
i lionės ir pareikšti viltį vėl 
j rudenį susitikti, 
i Pirmosios vaišės buvo Ei
noriuose, kitas surengė Alek- 
inos, Stasiuliai, Nevis, Gatu- 
, liai, Kiaušai.

Tai buvo malonios suei- “Atleisk Jiems, Viešpatie, 
gos ir stiprios pinaklio nes nesupranta ką daro”, 
grumtynės. Į bet, deja, tuo verčiasi ir va-

Į šiaurę palydėjome Sa- Einamieji inteligentai, net 
kevičius į Lawrence, Mass., j aukstųjų mokyklų
Romanauskus į Norwood, į diplomus- .................
Mass., Aleknas į Bostoną. I ’ Toki gandai, šmeižtai kai

Laimingos jiems kloties. J?
Iki pasimatymo rudenį.

Įsteigė naują

Neseniai Toronto 
pradėjo veikti nauja 
bos bendrovė Liton of Ca
nada. ,

Bendrovė turi užsimojnri 
plačių tikslų, pirmon eilėn 
importuoti iš užsienio 
kos instrumentus, rei 
ir kitus medicinos instru
mentus, radijo
ir Lt.

Bendrovės būstinė:
A Dundas SL W., Toronto,
Ontario.

TORONTO, ONT.

Sunkiai 
J.

Toronto, Ont, birželio E 
d., J. Mikalauskui darbo-

. . .vietėje buvo sulaužyta deM-
iš visuomeninės veiklos, sa- koja.
lintis iš organizacijų, lietu- ■ 

L. J. Stasiulis viško veikimo. Elektros jėga stumiama 3 
. . tonų svorio vonios forma jo

Šitiems piktiems hežu- koją sugriebė, prispaudė 
T. . m v . via™ visu griežtumu užkir- prie kitos tokio pat
Lietuvių Taryba orgamza- skime kelią, darykime ope- formos ir sutriuškino kojos 

vo Lietuvos tragiškų dienų raciją, kol tas vėžys dar ne- blauzdikaulį.
minėjimą Lietuvių klubo suėdė viso mūsų tautinio so* jjs skubiai buvo 
patalpose. Atidaręs susirin- lidarumo, nesugriovė pasku- j ligoninę, kurioje koją per
iamą, Tarybas pirm. A._D. tinių bendruomeninių rams- svietus, sutvarsčius ir

Paminėjo Lietuvos kančias

Kaulakis pakvietė kun. Ra- cių 
zutį sukalbėti invokaciją. 
Buvo sugiedoti JAV ir Lie-

Pr. Šimelaitis

Stoja į Vytauto Klubą
tuvos himnai. Išvežtieji ir Dauę naujųjų ateivių sto- 
zuvusieji musų tautiečiai ja nariais ,oLK Vytauto
buvo pagerbti atsistojimu. 
P. O. Kaulakienė perskaitė 
paruoštas senatoriams, kon- 
gresmonams ir Dulles rezo
liucijas.

Įdomu, statistikos skai
čiais paremtą pranešimą pa
darė prof. K. Pakštas, at
vykęs iš Steubenville, Ohio. 
Jis yra pakeliui į Hondūro

Klubą. Tai geras reiškinys, 
jies klubas buvo pradėjęs 
merdėti. Naujos jėgos jį ū- 
kiškai sustiprins ir atgai
vins ji ir draugijos veiklą. 
Nori privalomos pilietybės

Edmonton, Altą, įvykusis 
Kanados legionierių suva
žiavimas išreiškė pageida-

salą. Keletai dienų sustojo vimą, kad visi naujieji atei- 
pas Kaulakius. Ponia O. viai po 2 metų turėtų pa- 
Kaulakienė su gera išraiška reikšti norą tapti Kanados 
padeklamavo J. Narūnės - piliečiais ir suėjus terminui 
Narutavičienės eilėraščius, jais tapti. To nepadariusieji

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALG/U KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

knrią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriam 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pvragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi; patarimų apie virtuvių saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” tar paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro»dwav So. Bmton 27, Mam.

savus, buvo parvežtas į na
mus.

Dabar jis guli namuose 
stropioje gydytojo priežiū
roje.

J. Mikalauskas yra senas 
spaudos bendradarbis. Lie
tuvoje jis eilę metų bendra
darbiavo net keliuose demo
kratinės minties laikraš
čiuose ir kai kuriuose vien
kartiniuose leidiniuose.

Vokietijoje gyvendamas 
nors ėjo įvairias pareigas 
stovyklų komitetuose ir dir
bo pradžios mokyklose, bet 
nepamiršo ir tenykštės Kel
tuvių spaudos.

Kanadoje gyvendamas 
plunksnos į šalį taip pat ne
numetė, nors sunkus liejyk
los darbas ir slegianti vie
numa tam nėra palanki.

LAVVRENCE, MASS.
lirinko delegatas

Vietos ALT skyrius 
vais į Lietuvių Kongresą Įt
rinko : J. A. Stundsą, A.
Stundzaitę, M. Zautrienę, J. 
Piesliaką ir M. Stakionj-SKe- 
nie. Aukų paskyrė $50.

Lietuvių Piliečių Klubą 
kongrese atstovaus T. Sku- 
sevičius ir Ch. Andreur.
Naujas klubo

Lietuvių Piliečių 
rinko naują šeimininką. M 
3 kandidatų (P. Alex, B. 
Mikolaitis ir F. Zula) įt
rinktas Rapolas Mikolaitia.

M. S.
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Lietuva Briuselio parodoje
Belgijos sostinėj Briusely 

nuo balandžio 18 d. atidaly
ta pasaulinė paroda, kurioje 
dalyvauja ir Sovietų Sąjun
ga. Ji ten turi savo didžiulį 
paviljoną.

Štai ką sako tą parodą 
aplankęs Lietuvos Laisvės 
komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas:

“Jieškojau joje Lietuvos. 
Deja, Lietuvos joje nera
dau. Sovietų paviljone, įvai
riuose jo skyriuose yra šiek 
tiek eksponatų iš Lietuvos. 
Yra pora lėlių tautiniais lie
tuvių rūbais, vienas kitas 
dalykėlis iš mūsų liaudies 
meno, rodoma .lietuviškoji 
birbynė ir skudučiai, yra 
lango dydžio plakatas, vaiz
duojantis Gedimino kainą, 
Vilniaus miesto fone su už
rašu “Vilnius”. Panašiai pa
vaizduota Ryga bei Talinas 
greta kitų sovietinių respub
likų sostinių. Rusiškųjų gė
ralų skyriuje yra keletas 
trejų devynerių bonkučių. 
Yra ir buv. nepriklausomos 
Lietuvos Užsienių reikalų 
ministerijos rūmų atvaizdas, 
—juose dabar yra įsikūręs 
Kauno Politechnikos insti
tutas.

“Visa tai yra išmėtyta po 
įvairius įusų paviljono sky
rius, su aiškia tendencija 
pabrėžti, kad Lietuvos kaip 
valstybės, kaipo savito po
litinio ekonominio ir kultū
rinio vieneto nėra, o yra tik 
viena ir nedaloma Rusija su 
eile jos įfoamių, kurių tarpe 
5 ra ir lietuviai.

“Kaip skaudu lietuviui, 
gyvai atsimenančiam nepri
klausomos Lietuvos dalyva
vimą 1937 m. Paryžiuje ir 
1939 m. New Yorko pasau
linėse parodose, lankyti šių 
metų Briuselio parodą, ste
bėti Lietuvos pažeminimą, 
mūsų tautinės savigarbos 
žiaurų pažeidimą. Vargas 
tau.ai, kad ir kiek ji būtų 
kūrybinga, be nepriklauso- 
Liyoės ir be laisvės”._____

Bitutės kalne bus aukuras
Falangoje Birutės kalne 

būsiąs pastatytas Eglės, žal
čių karalienės aukuras.

Arklių prieauglis 
labai

Vilniaus radijas žemės ū- 
kio darbuotojams skiriamoj 
valandėlėj skundžiasi, kad 
pernai Obelių rajono kolū
kiuose iš kiekvienų 100 ku
melių buvę išauginta vos po 
9 kumeliukus, o Nemuno 
kolūky, kuriame yra 35 ku
melės, augęs tik vienas ku
meliukas. ranaši padėtis e- 
santi ir šiais metais.

Kerta parku*

“Tiesa” skundžiasi, kad 
nors esąs įsteigtas Gamtos 
apsaugos komitetas, rajo
nuose paskirti gamtos ap
saugos inspektoriai, bet 
daug kur medžius kertą ne; 
tik miške, bet ir parkuose. 
Kai kur naikinamos ištisos 
liepų alėjos.

Kai keliai apsodinami jau
nais medeliais, nedaug jų 
išsilaiką iki sekančių metų, 
nes sužalojami. Kelių ap
želdinimo darbą taip ir rei
kią kasmet iš naujo pradėti. 
Stato žemė* ūkio akademiją

Gegužės 31 d. Noreikiš
kiuose prie Kauno įvyko iš
kilmingas “akademijos mie
stelio” statybos atidarymas.

Seniau Noreikiškiai pri
klausė dr. P. Karveliui.
Ieško mineralinių šaltinių

Palangoje jau iškastas 
400 metrų gylio šulinys. Ti
kimasi surasti karštų mine= 
ralinių šaltinių.

Tik porcija šeimai

Žiemą Kaune ledų (ice 
cream) negausi. Vasarą jų 
pagaminama per dieną 40,- 
000 porcijų. Taigi, jei atsi
minsime, kad Kaune gyve
na ne mažiau kaip 200,000 
gyventojų, tai sužinosime, 

j kad ten per dieną pagamina 
Į kiekvienai šeimai tik po 
vieną porciją.

Ne mokslo patentai ir ne sep- 
ityneriopi talentai sudaro pilie
čių garbės vainiką, o darbas, 
darbas iš tikro širdies akstino.

Vaižgantas

Kongresas jau šitą savaitę
NAUJOSIOS AN3LIJOS LIETUVIAMS TEKS 

PASIRODYTI 

J. PR., CBICAGO, ILL.

Bostoras yra seniausias' 
Amerikos miestas ir kultu-' 
ros centras, tad nestebėtina, i 
kad čia daugelis nacionalių1 
ir internacionalių konferen-i 
cijų, mitingų yra surengia
ma. Bent seniau ir lietuviai 
Bostone daugiau patraukda
vo seimų ir suvažiavimų, o! 
jau Naujajai Anglijai tai 
Bostonas buvo lietuvių gy
vesnė sostinė, kaip New 
Yorkas. Dabar Nevv Yor- 
kas ir skaičiumi ir organi
zacijomis pralenkė senąjį 
Bostoną, bet savo šiluma, 
bostoniškių simpatingumu, 
svetirgumu ir vaišingumu 
tas miestas tebepasilieka 
lietuviams artimas ir mielas. 
Tad ši kartą teks bostoniš- 
kiams parodyti, kad jie sa
vo senų gražių tradicijų nė
ra pamiršę.

Bet Bostonas tai dar tik 
viena medalio pusė. Yra ki
ta, nemažesnė pusė, tai visa 
Naujoji Angliija. geriau pa
sakius, visi JAV rytai, ku
riems Bostonas yra arba vie-'

A.L.T. DELEGACIJA PAS J.A.V. PREZ. EISENHOVVERĮ

Prezidentas Eisenhoweris pradėjęs eiti parei pis, netrūkus, tai yra ibo3 m. kovo 26 d. 
priėmė Amerikos Lietuvių delegaciją. Iš kai "ės i dešinę: M. Kižytė, kongresmonas Ch. 
Kersten. adv. S. Briedis, dr. P. Grigaitis, J. Ginkus, prez. D. Eisenhoweris, L. šimutis, S. 
Pieža. Dalis delegacijos — M. Vaidybų S. Gegužis, Wm. T. Kvetkus — fotografijoje 
matoma.

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
PROGRAMA

P1RMASIS POSĖDIS
BIRŽELIO 27 D.. PENKTADIENI, 10 V AL. RYTO

KONGRESO ATIDARYMAS 

D KONGKESĄ ATIDARO ALT. SKYRIAUS PIRMI
NINKAS A. MATJOŠKA
a) VĖLIAVŲ ĮNEŠIMAS
b) HIMNAI
c) INVOKACIJA

2) Al T PREZIDENTO L. SIMUČIO ŽODIS
a) REGISTRACIJOS IR MANDATŲ KOMISIJOS 

PASKELBIMAS
b) NOMINALU Ų KOMISUOS PASKYRIMAS 

SVEIKINIMAI KONGRESUI

KONGRESO SUS1ORGAN1ZAV1MAS
1) MANDATŲ KOMISUOS RAPORTAS
2) NOMINACUŲ KOMISUOS RAPORTAS
3) PASTOVAUS PREZIDIUMO SUDARYMAS
4) KOMISIJŲ SUDARYMAS: REZOLIUCUŲ IR SUMA

NYMŲ. FINANSŲ IR KT.
5) KONGRESO DARBOTVARKĖS PASIŪLYMAS IR 

PRIĖMIMAS
SVEIKINIMAS PREB1DENTUI EISENHOWER1U1

tų sudaryti kongreso atsto- tarptautinė padėtis ryšium teko išsitarti su mūsų ben- 
vų masę. Nes iš Chicagos, su galima “viršūnių konfe- dro likimo draugais broliais 
Illinois, Michigano ir Wis- rencija”, kurioj Lietuvos žu-' pabaltiečiais. Sako, jūs lie- 
consino daug delegatų var-dikai stengsis tokia ar kito- tuviai, turite kažką pavyz- 
giai'reiktų reikalauti. Atstu- kia forma laimėti sau “šta
mas ir kelionės išlaidos dau- tus quo”, tai yra pripažinti 

Lietuvos pavergimą.gelį draugijų privertė susi
mesti į daiktą ir savo pa
geidavimus, . pasiūlymus, 
mintis ir aukas per kaimy
nus kongresui pasiųsti.

*as patraukliųjų centrų, ar
ba yra daug arčiau negu, 
sakysim, Vidurinių Vakaių 
(Midwest) kolonijoms. Tad
Naujosios Anglijos, rytų pa
kraščio kolonijoms šį kartą 
teks parodyti, kad šio kon
greso šeimininkai yra jie!

Tai sakau nei perdėda
mas, nei atimdamas. Nes gi, 
kai konferencijos, kongresai 
ir seimai įvyksta Chicagoje, 
visi sutiks, kad čikagiečiai 
lietuviai, kaip geri organi
zatoriai, svetingi šeiminin
kai ir vaišingi žmonės savo 
tradicijos aukštumoje išsi
laikė. Norime ir tikime, kad 
bostoniškiai ne tik nepasi
duotų, bet ir pralenktų savo 
geromis savybėmis, kurių 
jie tikrai apsčiai turi, tik 
retai begauna progos jas pa
demonstruoti. Taigi, bosto
niškiai — šeimininkai, bet 
naujieji “anglai** iš Massa- 
chiuett*, Maine, Rhode I»- 
lpnd, Connecticut, iš Mary- 
land, New Yorko, New Jer- 
sey ir Penmylvanijos, turė-

Gražiausiai pavykę* 
eksperimentas

dingo, stebėtino, sektino, 
tai jūsų Taryba, iš kurios 
mes tebesimokome, bet dar 
nepakankamai išmokome, 
kaip reikia'pakasti “tarpu
savio karo” kirvelius ir pa-

Dėl šio paskutiniojo (4) Įsidaryti sąjungininkais ben- 
\ idurvakariečiai dėl to punkto ir norisi stabtelti, idram dideliam frontui. Šir- 

nesijaudina ir nesivaržo, nes kad susirinkę atstovai patys, <jl tikrai kuteno draugbro- 
ir rytiečiai siitjkR. kad ireo- Kiitu crar<ai i<ji<5amonine ir! linms primenant, kad tas 
grafija įtakos daro, ir ne kitus galėtų įsąmoninti, jog pavyzdys jau artėja į dvide- 
visi gali važinėti tūkstan- yra tikra garbė dalyvauti i šimtus metus ir teberado 
čius mylių. Amerikos Lietuvių Tarybo-! energijos ir gyvybin-

Iki greito pasimatymo Bo- je, būti į ją įeinančios orga-Ssumo jaunatvę.
stone. Pripažįstame, mūsų nizacijos nariu, ir daly /auti Aišku, kad Kongresas Bo- 
bus didelė mažuma, tat juo jos kongrese, tuo aktyviai * stone bus vienas ryškių įro- 
labiau mielai pasikliauname, prisidedant Amerikos Lietu- dymų, jog ne tik mūsų drau- 
savo “Didžiojo brolio ’ glo- vių Tarybos kilniausiems “ai kaimynai neklysta, bet 
bai. kiekiams mes patys neklystame ti-

t mes nas ius veiksime? P Amerikos Lietuviu Kong- kėdami .visus aP*?‘
> mes pas ju, vetksime. resiResįna j jo. giančios organizacijos soli-
Nors bostoniškiai ruošia;kius pasaulinius seimus. Jis į“™’ « ir Pastovumu, 

kažkokį siurprizą, bet iš to-ivra Amerikos lietuviu ir tik ?ai b,us+ B°st£ne:kur
lo beveik nieko negirdėti a-!Amerikos lietuvių, tikriau ?eks butl zut būti. Kunems 
pie programos smulkmenas s lietuviškosios kilmės ameri- } Kongresą ai ciau, tų aišku, 
ir įvairenybes laisvalaikio kiečiu, lietuviu Amerikos pi- ner?lks du kartu raginti. Iki 
metui. Esame tikri, kad pa-liečiu ” i pasi matymo Kongrese. Iki
rengimai ir ekskursijos, pa-i a,t 'Pamatymo nuo Maine ligisirodymai su savo kutoos|<u^“I^VX. tu Washin«t0"° ir.™» Rhode 
lobiais ir naujaisiais laimė-i ku|«ūrin«/įįan<1 Ilg siaunnes Dak°-

šalpos ir labdaros organiza- ’_____________________

IŠ BALFO VEIKLOS 
Suvalkų trikampis ir Balfas

Paskutinę savaitę Balfo 
Centras buvo užveistas pa
galbos šauksmais iš 'Lenki
joj atsidūrusių lietuvių. 
Gauta net 148 prašymai, ku
rių 78 inviduaiūs, 40 su Vie
no (Balfui žinomo) asmens 
rekomendacija ir 30 jau re
komenduota specialaus šal
pos Komiteto. Viso 148 
šauksmai.

Balfui trūksta ir rankų ir 
lėšų visus patenkinti, o pra
šymai tokie graudūs... Yra 
žinoma, kad ir kitos lietuvių 
institucijos gauna panašius 
prašymus. Kai kur organi
zuojami net būreliai siunti
niams į Lenkiją siųsti.

Balfas mielai daro kas ga
lima, bet reiktų visą darbą 
labiau subendrinti: privatūs 
asmens ar organizacijos tu
rėtų bent pranešti Balfo 
Centrui, kam ir ką pasiuntė, 
kad būtų išvengta dvilypu
mo.

O jei kas noki, gali už 
$5.00 per Balfą pasiusti ge
rą vartotų rūbų siuntinį lie
tuviui į Lenkiją.
Vaistai į Lietuvą

Gauta labai didelė nuolai-

naujaisiais
jimais bus tikras, atviras ir - 
nuoširdus.

Grįšime prie paties kong
reso, kuriais tikslais jis šie
met šaukiamas ir kokie 
svarbiausieji jo uždaviniai 
numatomi. Suglaustai jie 
yra tokie:

1. Pademonstruoti vienin
gą Amerikos lietuvių pasi
ryžimą tęsti kovą dėl nepri
klausomos, demokratinės 
Lietuvos respublikos atsta
tymo.

2. Priimti aiškų nusistaty
mą tarptautinės politikos 
klausimais, liečiančiais Lie
tuvos likimą ir pasiruošti 
efektingai akcijai, jei susi
darytų pavojus Lietuvos lai
svinimo reikalui.

3. Apsvarstyti ir priimti 
konkrečius tolimesr^s veik
los planus, tarp kitko, turint 
galvoje tai, kad šie metai 
yra JAV kongreso rinkimų 
metai.

4. Išrinkti naują Amerikos 
Lietuvių Tarybą veikiančių 
mūsų organizacijose grupių 
susitarimo pagrindu.

Nepaprastas ir opiausias 
reikalas paskutiniajame A- 
merikos Lietuvių Kongrese 
1953 m. Čikagoje buvo Ker
steno rezoliucijos priėmimas 
JAV kongrese. Bostone į-i 
vykstančiame kongrese toks

eij&», draugija* ir klubu*
(žinoma, išskiriant tuos ne
va “lietuvius”, kurie lietuvi
škai kalba, bet yra ruskiai 
ir kaip Amerikos, taip Lie
tuvos laisvės ir demokrati
nės santvarkos priešai). To
dėl ALT galima visiškai tei
singai vadinti tikrąja Ame
rikos lietuvių tautine atsto
vybe, apimančią visą Ame
rikos lietuvių organizuotąją 
visuomenę. Taigi, A.L. Ta
ryba, kaip tikroji lietuvių 
Amerikos piliečių atstovy
bė, yra autoritetinga veikti 
ir kalbėti Amerikos lietuvių 
vardu ir visapusiškai reikšti 
jų valią. Kas to nemoka į- 
vertinti, gali pasitikrinti, 
kaip ALT yra vertinama 
Washingtone aukštosiose 
valdžios vietose ir kitatau
čių Amerikos piliečių orga
nizacijose. Amerikos Lietu
vių Taryba yra skaitoma la
biausiai sąmoningos visuo
menės organizuotumo pavy
zdžiu, kurs jau 18 metų 
darniausiai ištvėrė ir rodo, 
kad ištvers, kol Lietuvos bū
klė jos pagalbos bus rekalin- 
ga.
Žūt būt dalyvausiu 
A. L. Kongrese

Birželio 14 dienos tragiš-

ANTRASIS POSĖDIS
BIRŽELIO 27 D., PENKTADIENĮ, 2 VAL. P. P.

I ALT VYKDOMOJO KOMITETO PRANEŠIMAI:

1) ALT PREZIDENTO L. ŠIMUČIO
2) ALT SEKRETORIAUS DR. P. GRIGAIČIO
3) ALT IŽDININKO M. VAIDYLOS

II VLIKO IR LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO PRANEŠIMAI
1) VLIKO PIRMININKO DR. A. TRIMAKO
2) LLK PIRMININKO V. SIDZIKAUSKO

TRETYSIS POSĖDIS
BIRŽELIO 28 D., ŠEŠTADIENĮ. 9 VAL. RYTO

I SVEIKINIMAI

II LIETUVOS LAISVINIMO PROBLEMA

1) LIETUVOS BYLA TARPTAUTINĖS POLITIKOS 
KONJUNKTŪROJE

2) AMERIKOS LIETUVIŲ AKCIJA RYŠIUM SU LIE
TUVOS LAISVINIMU

3) AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKLA RYŠIUM SU JAV 
KONGRESINIAIS RINKIMAIS

III KONGRESO NUSISTATYMO PAREIŠKIMAS

KETVIRTASIS POSĖDIS 
BIRŽELIO 28 D.. ŠEŠTADIENĮ. 1 VAU. P. P.

I KOM1SUŲ PRANEŠIMAI
II REZOLIUCIJOS

III AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS RINKIMAI

IV KONGRESO UŽDARYMAS

BANKETAS KONGRESO DELEGATAMS IR 
SVEČIAMS PAGERBTI

1958 M. BIRŽELIO 28 D.. 7 VAL. VAK. STATLER VIEŠBUČIO 
DIDŽIOJOJ SALĖJ

BANKETO VEDĖJAS JOHN J. GRIGALUS

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS ŠEN. JOHN F. KENNEDY<
MENINU DALĮ ATLIEKA:

1. SOLISTĖ STASĖ DAUGĖLIENĖ
2. SOLISTAS STASYS LIEPAS *
3. ONOS IVAšKlENĖS VADOVAUJAMAS TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ SAMBŪRIS
AKOMPONUOJA KOMP. JULIUS GAIDELIS

*MMKXvsmHMMiaNnMi^wNms»iiac%
merikoniškų vaistų: Corti- Mūsų padėka
zone, Metacorten bei Rimi-I Aš savo ir žmonos vardu

? ir ,''okl^kleJ1 per,el- dėkoju ponams Namak- 
džiami Balfo siuntoms su sjanM įr Stoniams už tokią 
labai didele nuolaida. j puikią dovaną, kurią mes 

Gegužės mėnesį Balfas pa- laikysime, kol gyvi būsime, 
piuntė arti 200 vaistų siun-*

svarbiausias reikalas yra kų įvykių minėjimo proga da (žemiau urmo kainų) a-

tinėlių į Lietuvą ir Sibirą. 
Balfas neapmoka muito, jį: 
tenka mokėti gavėjams, bet 
gavėjai nesiskundžia.

Balfo Centras

MIAMI, FLA.

lirinko atstovas į

SLA 44 kuopa delegatais 
į SLA seimą Čikagoje siun
čia A. D. Kaulakį ir Sku- 
peikienę, nepamiršo ir au
kos paskirti.

Sandaros kuopa 52 pasky
rė auką Sandaros suvažia
vimui, į kurį vyksta Kaula- 
kis, Skupeika, Rodgers ir 
Verbelienė.

L. J.

PARAMA UTUANUS

Lietuviškasis jaunimas lei
džia žurnalą Utuanus, ku
rio tikslas informuoti kita
taučius apie Lietuvą, jos 
kultūrą, dabartinę padėtį.

Alto Vykdomasis Komite
tas tam žurnalui paskyrė 
$200 auką. Už ta sumą žur
nalas bus siunčiamas 100 
svetimtaučių skaitytojų.

Clevelando Alto skyrius 
paskyrė $50 auką. Tiek pat 
paskyrė ir Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio Či
kagos skyrius. Šis skyrius 
jau nekartą savo auka yra 
parėmęs Utuanus informa
cini darbą.
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—Alou, Maiki! Ar tu gir
dėjai, kokia laimė mūsų tau
tai pasitaiko?

—Aš nieko negirdėjau, 
tėve.

—Jes, vaike, tikras išga
nymas. Atsirado vadas, ku
ris išves mūsų tautą iš bol-į 
ševikų nevalios į naują Lie
tuvą, taip kaip Maižiešius 
išvedė žydus iš Egipto ver
gijos į pažadėtąją žemę.

—Ar tik ne perdaug tė
vas išgėrei?

—Maiki, aš negirtas. Ga
liu pasibažyt,*kad šiandien 
dar. negėriau. ;

—Tai apie kokį vadą čia 
kalbi?

—Aš, vaike, kalbu apie 
prapesorių Pakštą. Jis nori 
būt mūsų tautos Maižiešium. 
Sako, šiandien lietuviai y- 
ra pakrikę po visą svietą ir 
negali vieni su kitais pasi
matyti. Vieni išguiti Sibi
ran, kiti kitur, o katrie te
bėra dar likę senoj Lietu
voj, tai iš tų atimta žemė 
ir namai, jie neturi iš ko gy
venti. Jeigu taip bus il
giau, jis sako, tai mūsų tau
ta visai išnyks. Taigi jis 
nori surasti kur nors tokį 
plotą žemės, kuris dar nie
kam nepriklauso, sutraukti 
tenai visą lietuvišką svietą 
ir padai-yti naują Lietuvą.

—0 kur jis tokį žemės 
plotą ras, kuris niekam ne
priklauso ir kur būtų gali
ma gyventi?

—Jis, Maiki, yra geogra- 
pijos prapesorius, tai gal ži
no, kur tokia vieta yra. Aš 
girdėjau, kad Amerikos val
džia turi daug žemės, kurią 
už dyka atiduoda.

—Taip, tėve, ' Amerikos 
valdžia turi daug tyrų, ku
riuos galima gauti už dyką; 
bet tenai negalima gyventi, 
nes nėra vandens, nėra me
džių, nėra kelių, vienu žo
džiu — gyvenimui netinka
mos vietos. Dėl to niekas jų 
ir neima. -*

—Bet Pakštas sako, vaike, 
kad naujai Lietuvai reikia 
surasti tokią viėtą,kuri bū
tų toli nuo bedieviškos Ru
sijos. Suradus tokį pleisą, 
reikėtų pristatyti bažnyčių, 
klioštorių ir kitokių šventa- 
blyvių įstaigų. Gali būt, 
kad ir Čikagos šv. Kazimie
ro aklademija būtų tenai 
perkelta.

—Bet jeigu jam rūpi ap
saugot lietuvių tautą nuo 
išmirimo, tėve, tai kam jis 
rūpinasi bažnyčiomis ir

klioštoriais?
—Nu, tai k*aip gali tauta 

gyventi be savo bažnyčios?
—Bet dabartinė bažnyčia, 

tėve, nėra mūsų tautos baž
nyčia. Lietuviams ją įbru
ko svetimi atėjūnai. Mūsų 
tauta gyveno be jos per il
gus šimtmečius ir buvo daug 
galingesnė, negu dabar. Tai 
kam jos reikėtų kuriant 
naują Lietuvą?

—Olrait, Maiki, bet pasa
kyk, ką tu pirmiausia būda- 
votum, jeigu pradėtum kur 
nors naują Lietuvą kurti?

—Žmogaus gyvenimui, tė
ve, reikalingiausi yra trys 
dalykai: maistas, drabužis 
ir pastogė. Taigi visų pirma 
aš norėčiau tais dalkais ir 
apsirūpinti, nes be jų nega
lima gyventi. Toliau reikė
tų pasigaminti darbo įran
kių, nutiesti kelius, susirasti 
kuro, vaikams įsteigti moky
klas ir vystyti žemės ūkį. 
Bažnyčia, jeigu jos kas no
rėtų, turėtų būt pats pasku
čiausias daiktas, nes be jos 
galima lengvai apseiti.

—Na, apie tai, Maiki, ga
lėsime vėliau pakalbėti; da
bar reikia tik nutarti, kur 
būtų geriausia vieta naujai 
Lietuvai. Kaip tu rokuoji?

—Man rodos, kad tai yra 
tuščia svajonė, tėve. Tokių 
vietų, kur būtų galima įkur
ti naują Lietuvą, šiandien 
jau nėra. Tiesa, šiaurės va
karų Kanada dar retai ap
gyventa, bet argi ji leis sa
vo ribose kurtis svetimai 
tautai? Tą patį galima pa
sakyti ir apie Pietų Ameri
ką.

—O ar tu nežinai apie to
kį kraštą, ką vadinasi Afri
ka?

—Žinau. Dabar arabai te
nai yra sukilę prieš euro
piečius ir stengiasi juos iš
vyti. Bet Afrika yra skaito
ma juodveidžių tėvynė, o 
šie taip pat nemėgsta baltų
jų žmonių. Jeigu ir būtų ga
lima tenai rasti kokią viete
lę lietuviams, tai ar ilgai jie 
tenai išsilaikytų?

—Ar tai tu rokuoji, kad 
lietuviai tenai nigeriais iš
virstų?

—Balti žmonės juodvei- 
džiais neišvirsta, tėve; bet 
iš ko gi lietuviai tenai gy
ventų? Vienas žmogus gali 
prisiglausti prie kitų ir gali 
užsidirbti sau duonos; bet 
visa tauta neprisiglaus prie 
svetimų. Jai reikia sukurti 
savąjį gyvenimą: reikia iš-

Tik iki Šipliškių gyvena žmonės
O toliau? Toliau gyvena ne žmones, bet lietuviai! 

Ar Punsko lietuviai užmušė kunigą? Kova dėl lietuvių 
kalbos Punsko bažnyčioje; kokių bauginimų būta; šiuo 
tarpu kova laimėta.

Čia spausdiname išvertę Ludwik Rayski straipsnį, 
kuris buvo išspausdintas Varšuvoje leidžiamame “Ar- 
gumenty” 1958 m. kovo 15 d. numery. Red.

Ar žinote, kur yra šipliš-: reumatizmas bus priežasti- 
kiai? Aš irgi nežinojau. Ne mi įvykių, kurias žmonių 
visuose žemėlapiuose net ir ^paskalos susiejo su kunigo 
Punską galima užtikti, o
juk Punske, nežiūrint Su
valkų klebono kitokios nuo
monės, irgi gyvena žmonės.

Paklydęs pačiame žemėla
pio rage Punskas nėra nei 
kaimas, nei miestas. Keis
tas miestas, kuriame tarp 
aptvertų sklypų bėginėja 
paršiukai, keistas ir kaimas, 
kuriame yra dvi vidurinės 
mokyklos...

Kartais, laike didelių šal
čių, radijo pranešėjas po 
dienos žinių paduoda oro1 
temperatūrą: Iš Zakopanie,
Gdansko ir Suvalkų. Suval
kuose visada yra šalčiausia.
Iš to ir žinome Suvalkus.
Bet jei nori iš Suvalkų pa
siekti Punską — lietuvišką
ją sostinę—reikia dar daug, 
daug pastangų. Reikia arba 
pataikinti į vieną iš dviejų ’ dyloms. Dramos didvyriai 
traukinių, keliaujančių tarp jau yra paaiškėję, drama 
Suvalkų ir Trakiškių (4 ki-

uzmusimu Punske (trauki
nyje man sakė: “kaip pievą 
myliu, pone, kunigą užmu
šė”), jis tikrai nebūtų išva
žiavęs. Bet nežinojo.

Kunigas Ramanauskis sir
go, dėl klimato sąlygų ne
galėjo vietoje pasigydyti, 
prašė savo vyresniųjų, kad 
jį iškeltų kur kitui*. Taip ir 
buvo padaryta. Jis išvažia
vo. Į jo. vietą* atvyko kuni
gas Kaminskas, o kamendo- 

pranešėjas poįrium buvo paskirtas kun.
Katerski. Jiedu tai ir buvo 
didvyriai dramos, kuri buvo 
suvaidinta vietos bažnyčioj. 
Choras ir čia, kaip ir kla
siškoje dramoje, vaidino 
sprendžiamą vaidmenį, bet, 
skirtingai nuo klasiškos dra
mos, čia jis buvo aiškiai 
priešingas vyriausiems vai-

pagalba iš kitų parapijų. 
Bet giesmės laike mišių ne
siliovė, tiktai su tuo skirtu
mu, kad dalis giedojo lietu
viškai, o tie, kurie atvyko į 
pagalbą, giedojo lenkiškai 
—bandė lenkiškomis gies
mėmis nusmelkti lietuviš
kas...

Po 1956 metų spalib ku
nigas bijojo išsišokimų. Pir
mą kartą parapijos istorijoj 
niekas nevažiavo kalėdoti.

Pas vyskupą du kartu va
žiavo lietuvių delegacija. 
Prašė lietuviškai kalbančio 
kunigo. Paprasčiausias pa
saulyje dalykas, — žmonės 
nori melstis savo gimta kal
ba. Vyskupo pavaduotojas, 
kun. Koscicki, nesicackoja 
su delegatais. Jis sakė: 
“Nusiraminkite, nes galite 
būti išdangenti”. Kur? Na
gi, Punskas yra tik 10 kilo
metrų nuo sienos.

Artinasi 1957 metų Vely
kos. Jau pora mėnesių baž
nyčios karbonka tuščia.

Lietuvių priežodis sako, 
kad “Be pinigo nei pas kle
boną, nei į karčiamą”. Pun
sko klebonas bijo netekti 
velykinių rinkliavų. Todėl 
per šventes patylomis grąži
na bažnyčion senąją pamal
dų tvarką. Kun. Kwaterski 
sako pamokslą iš rašto, bet, 
šiaip ar taip, lietuviškai. 
Dosnumas žmonių, kurie 
manosi laimėję, neapvylė

ČIA SUSIRINKS AM. LIETUVIŲ KONGRESAS

Sitnose Statler-Hilto viešbučio rūmuose Bostone birželio 27-28 
dienomis posėdžiaus Amerikos Lietuvių Kongresas.

Pamaldžios nesąmonės
JUOZAS UGDŽIUS

Lietuvių kunigų jėzuitų dali mūsų visuomenės į klau 
Chicagoje leidžiamam laik-Į dingą mintijimą, į nežmogiš

palengva vystosi, todėl, dėl klebono. Virš tūkstančio 
istorinės teisybės, pakelkim ziotų surinkta bažnyčioje.lometrai nuo Punsko), ar

ba... reikia turėti daug lai- uždangą, 
mės.

Jūsų reporteris turėjo lai-j^**^** darbą vainikuoja 
mės. Tiesa j lytinį traukinį; Po Puns|ia klido žinia.
jis pasivėlino, bet vežimu, kuni Kaminskas nemoka 
rogėmis ir paganu Pėsčias lictuviškai! žmonės nenore-
pasiekė tą, kas nėra nei mie- jo tam ukėti Kaipgi

IzaivMiia kiovz\cistvos nyi Muinaa. x aauuTyo, juk nUQ /;1gTnuntO AUgUStO
sužinojo, kad jau pasiveli- edikt0 (potvarkio) įkalusio 
no. Pnes porą savaičių vi- Pungko parapij?> buv0 ga. 
suomene keistojo miesto, e- rantuota visiems laikams, 
sančio pačiame žemėlapio ^a(j klebonas bus lietuvis ar- 

rage, galų gale pasiekė lauk- ^a lietuviškai mokantis
: «i -a >, žmogus ir nuo tų laikų dar

Todėl vietoj karato re; niekada nebuvo atsitikimo, 
portazo tenka pažiūrėti Ii kad nemokantį lietuviškai 

tiupuciu- kunigą būtų atkėlę į tą pa
rapiją ... Sekmadienis pa
tvirtino žmonių baukštymą-

ką istoriko akimis.
Kaltos

—Kunigas Ramanauskas 
buvo geras kunigas. Kalbėjo 
lietuviškai taip pat gerai 
kaip lenkiškai. Jokio skirtu
mo tarp žmonių nedarė ir 
kiekvieną mokėjo užkalbin
ti jo kalba... Dabar, tams
tele, bėda. Gal dabar bus 
geriau su tuo nauju kunigu, 
bet jau su Kaminskiu tai 
sunku buvo išlaikyti. Nie
kaip nemokėjo žmonėms va
dovauti. Tiesa, ir žmonės 
nenorėjo jo klausyti, — val
stietis tą pasakęs supliekė 
botagu liesą, kudlotą kuiną.

Taip prieš mane atsidarė 
Punsko teatro uždanga.

Patyrimas sako, kad ir 
maži įvykiai kartais yra tie 
akmenėliai, kurie, riedėda
mi, išsaukia dideles sniegy
nų griūtis. Jei kun. Rama
nauskas būtų žinojęs, kad jo

Bet po švenčių vėl grįžta 
senoji pamaldų tvarka. Kle
bonas ir kamendorius kovo
je pradeda naudoti naują 
ginklą — išpažintį: “Giedo
jai lietuviškai, -^negausi iš-

šką gyvenimo būdą, skiepi
ja niūrią, pesimistinę pasau
lėžiūrą, kad žemiškasis gy-- 
venimas yra kančių ir aša
rų “pakalnė”, kad didelei 
daugumai žmonijos po mir
ties yra užtikrintas amžinas 
buvimas velniškam praga
re.

Jei civilizacija (įrankių, 
w tvarkos Įstaigų, Įstatymų to

bulinimas, gamtos dėsnių 
pažinimas, technikos, che
mijos, medicinos ir kitų 
mokslų išradimai), lengvin
dama žmonių gyvenimą, 
kenkia jiems, tai kokią iš
vadą tenka padaryti iš to 
tvirtinimo? Nelieka nieko 
kito tarti, kaip:—civilizaci-

rišty “Laiškai Lietuviams”
N .5/ĮL958 m, kun. P. Celie-

šia štai ką rašo skaityto
jams:

1. “Kuo žmogus civilizacijos 
įtakoje daugiau sau gyvenimą 
lengvina, tuo daugiau jis sau 
kenkia. Tai tinka ne tiktai pa
vieniam žmonėm, bet taip pat 
ir šeimom, bendruomenėm 
net tautom“.

2. “Vargas ir kieta aplinka 
užgrūdina ne tik gyvulį, bet ir 
žmogų”.

3. “žmogus, pasirinkdamas 
sunkesnį ir žiauresnį gyvenimą, 
save stiprina, o save lepindamas 
susilpnina”.

4. “Vien žemiško gerbūvio a- 
kirais žiūrint. Kataliku Bažny
čia visais šimtmečiai protingai; minga, geriau, kad tos civi-

rišimo”...
Tuo tarpu užsispyrę va!s= 

tiečiai bando ieškoti teisy
bės aukščiau. į pamestą Len
kijos gale Punską atvyksta 
komisija iš pačios Varšuvos. 
Bando išaiškinti, ar kunigas 
Koscickis tikrai sakė apie 
lietuvių išdangenimą. Komi
sija bando reikalą užmozoti 
—patiki vyskupo pavaduo
tojo užginčijimui. Bet lai
ke susirinkimo Punske, da
lyvaujant komisijos nariams, 
atsistoja valstietis Kranžlys 
ir sako: “O aš buvau pas 
vyskupą ir girdėjau, kad 
kalbėjo apie išdangenimą”. 
Nustebimas. Iš sakyklos 
skaitomas vyskupo laiškas, 
kuriame sako, kad lietuviai 
netiksliai jį supratę — apie 
išdangenimą nebuvę kalbos. 
Visi žmonės betgi demons
tratyviai išeina iš bažnyčios. 
Dargi moterys.

Atvažiuoja kunigas iš 
Smalėnų, gal jam pasiseks 
atversti užkietėjusius nusi
dėjėlius. Žmonės laukia, ką 
pasakys. Kai pradeda kal
bėti lenkiškai, žmonės bū
riais išeina lauk iš bažny
čios ... Niekas negelbsti. 
Žmonės Punske yra užsispy
rę. “Tėviški” patarimai iš 
gretimųjų bažnyčių sakyklų 
virsta grasinimais ir šauks
mais prie boikoto.

Iškeikimo pavojus kabo 
virš maištaujančios parapi
jos. Tada tai iš sakyklos Su
valkuose pasigirdo posakis, 
kuris daug kraujo sugadi
no: “Tiktai iki šipliškių gy
vena žmonės, o toliau gyve
na lietuviai”...

Pagaliau pereitų metų 
gruodžio mėnesį keisto mie
stelio žmonėse pasklido į 
ausį pasakojama naujiena: 
“kunigas Kaminskis išva
žiuoja ... atvažiuoja nau
jas”.

Tikrai. Punske jau yra 
naujas klebonas mokantis 
lietuviškai. Sena pamaldų 

pirštais rodyti, kaip i para-į tvarka bažnyčioj nilhai grą- 
kad piją, kur Dievo namai nieki-įžinta. Taigi, pergalė? Taip. 

narni. Greit buvo atsiųsta! Reporteris neturi ką dau-

i si. Reikia atsiminti, kad 
Punsko parapijoje yra virš 
75 nuošimčių gyventojų lie
tuvių. Iš to skaičiaus virš 
pusės nekalba lenkiškai. 
Kaimuose tarp Punsko ir 
Trakiškių jokiu būdu nega
lima lenkiškai susikalbėti. 
Vienok žmonės kantriai lau
kė. Esą, kunigas Kwaterski 
mokosi lietuviškai, gal kada 
išmoks...

Bet vieną sekmadienį bu
vo paskelbta iš sakyklos, 
kad pamaldų tvarka pakei
čiama (“lietuviškos” mišios 
perkeltos į 9 vai. ryto, o 11 
vai. bus lenkiškos pamal
dos). Be to, klebonas pa
skelbė, kad laike pamaldų 
nebus giedamas rožančius 
(lietuviškai). Bažnyčioj už
virė. Niekas nieko neįkalbi
nėjo, bet kai atėjo laikas, 
kada paprastai buvo gieda
ma lietuviškai, sena bažny
čia sudrebėjo nuo lietuviš
kų giesmių. Kun. Kwaterski, 
kuris kaip tik ruošėsi sakyti 
pamokslą, nusiėmė stulą, ir 
—kaip pasakoja — pakabi
no ją ant sakyklos paran
kės. Bandė kunigas kalbėti 
ir užglušinti minią, bet ne
pasisekė. Klebonas turėjo 
nelaimingą pamokslininką

vystyti žemės ūkį, prisiau
ginti gyvulių, pasistatyti 
namų, suorganizuoti susisie
kimą ir taip toliau. O * tas 
greitai nepasidaro. Reikia 
daug metų iki tauta susi
tvarko.

—O kaip Maižiešiaus iš
vesti is Egipto nevalios žy
dai susitvarkė?

—Žydai, tėve, išvesti iš traukti iš sakyklos... Taip
Egipto klaidžiojo turuose 40 
metų ir daugumas jų išmi
rė badu. Bet lietuvių tauta

ir prasidėjo.
Sekantį sekmadienį tas

pats. Kada kun. Kwaterski
ne Egipto veigijoj, tėve; ji sakė pamokslą, lietuviškos 
yra rusų nelaisvėje, ir Pakš- giesmės ji nustelbė, 
tas jos iš tenai neišves. Tai! Aplinkinėse parapijose iš 
ką jis čia svajoja apie nau- sakyklų pradėta į Punską 
jos Lietuvos kūrimą?

—Gali būt, Maiki, 
čia tavo teisybė.
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ir išmintingai reikalavo ko atsi 
žadėti, pasimarinti, susilaiky
ti ..

hzacijos nebūtų buvę. Nuo 
civilizacijos teikiamų žmo
nių gyvenimui palengvini-

Tenai yra ir daugiau pa- mų reikia atsisakyti, su civi- 
našių minčių, kur aukštai!lizacija reikia kovoti: ne 
vertinamas vargas, kančios įtik gintis, bet ir pulti ją, 
ir žiaurus gyvenimas. Bet naikinti civilizuotų žmonių 
yra ir sveikų visiem geros laimėjimus, naikinti maši
nalios žmonėm priimtinų nu- nas, lėktuvus, laivus, valsty- 
rodymų, pav., laikytis santu- bės santvarką, ligonines, na- 
rumo valgant,' pramogau- mų apkūrenimą, asenitaci- 
jant, nepataikauti polin- jos Įstatymus ir 1.1, žodžiu 
kiam į blogį, prisiminti ir grižti Į laukinių žmonių bū- 
apgailėti savo padarytus klę.
blogus darbus. j paęal kun. p. c. mintį,

Augdami šeimoje, mokyk- žmogus privalo pasirinkti 
ioje, bendruomenėje mes žiauresni gyvenimą, t. y. to- 
Įgijom žinią to, kas gera ir ki> kur daugiau vargo, kur 
bloga, kas privaloma daryti kietesnė aplinka. Ką vadi- 
ir draudžiama, kur pasibai- nam vargu, nereikia daug 
gia laisvė'ir. kur prasideda aiškinti/— dažnas ar pa- 
pareiga. Su tomis žiniomis į stovus nepri valgymas, šal- 
pakartotinai susiduriam au-jtag, mažai šviesos turįs bu- 
klėdami vaikus, duodami tas, gyvenimas kelių šeimų 
patarimus jaunimui, aplan- vienam bute, sunkus, ilgas,
kydami teismą, skaitydami mažai apmokamas darbas,
knygas skaitydami su prie- neturėjimas gydytojo ir vai
teliais kieno veiksmus. stų, poilsio, laisvalaikio ir 

Visi, kas susirūpinę savi- pan.
talpiu ir socijaliniu bei vals- j K’Uri aplinka arba gyveni- 
tybės santvarkos pagerini- mo , vadinamos kie. 
mu, be politinių, ekonomi-^onijs*> čionai suprantama: 
mų ir teisimų reikalavimų gyvybės, sveikatos, laisvės, 
dar deda sau ir kitiems pa- bedarbio bei pragyvenimo
'reigą ne tik įvertinti reikš
mingesnius savo veiksmus, 
bet ir apgailėti bei taisyti 
tai, kas buvo padaryta blo
ga. Taigi atgailos darbas

nesaugumas, valdžią turin
čiųjų savivalia ir nesilaiky
mas pagiindinių įstatymų, 
dažnos skriaudos, panieka, 
ekonominis išnaudojimas ir

yra vienas iš didžiųjų auk- panaįūs dalvkai. 
įėjimo bei saviauklos uždą-j Tai ; jei’patoeus gyveni- 
vinių tiems, kūne jaučia sų-|mas be Jva,!go įr skriaudų 
zuies balsų. Suprantama to-,kenkja l ina ir gil pnin’
je atgailoje neturėtų būti r r
nieko, kas nuvertina žmo
gaus asmenį ir gramzdina jį 
Į priešistorinius ar barbariš
kus laikus.

Čionai nurašyti kun. P.
Celiešiaus posakiai išeina 
toli už atgailos ribų ir veda

giau sakyti. Įvykius aprašė.
Dabar turi pasisakyti istori
kas.

(Bus daugiau)

žmogų ar ištisas tautas, tai 
kokią išvadą vėl tenka pa
daryti? Atsakymas aiškus. 

(Bus daugiau)

Niagaros kriokly vanduo 
krenta i 67 pėdas, o Kukenaam 
kriokly (Britu Guiana. Pietų 
Amerikoj) jis krenta 2,000 pė
du. Tai yra aukščiausias kriok
lys.

Pradedamas pradria, j\igal- 
vak -’pi>' pabaigą.
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MOTERŲ SKYRIUS
Mirairiitfi* ■

Taupykime savo jėgas

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS575 tai gerai pagalvoti, kaip su- 
Isitvarkyti, ir tą padaryti.

Visi žinome, kad nė vie- 
' nai mašinai nėra sveika per
daug ją darbu apkrovus. 
Nesveika ta$ ir mūsų kūno ’ 

• mašinai. Ir namų šeiminin- i 
kės visuomet gali savo die-j 
nos darbą taip paskirstyti, ; 
kad jo vieną dieną nebūtų į

... . -j-j .-i • perdaug, o kitą permažai.-Nė mažiausio darbelio ne- atlikti sėdėdamos, tik rei- jej kurįą dieną susirenka
galime atlikti nevartojusios kia prie to priprasti. Pame- darbų labai daug> tai reik!
savo kūno energijos. O tos ginkite. pagalvoti, kas nėra būtina:
energijos, jėgos, kaip mano Žinoma, reik turėti šiandien padarvti, ką būtų;
iš dangaus, nekrinta, ją reik mą kėdę sėdėti, jos aukštis galima kitai d-enai atidėti. i 
pačiam kūnui pasigaminti, tun būti pritaikintas musų godžiu, tam tikras savo dar- 
Mūsų kūno motoras yra ar- ūgiui, kad galėtume pato- bų supianavimas bati. 
dis. Ji be sustojimo dirba, giui sėdėti. !nas jr naudingas ir mums,
Juo daugiau reik jėgos, tuo Ar mes žinome, kad leng-j namų šeimininkėms, 
smarkiau turi plakti mūsų vai -vaikščiojant reikalinga t
širdis, tuo sunkesnis jai už- 7 kartus daugiau energijos 
davinys, tuo, aišku, greičiau negu stovint vietoje, o li- i 
ji pavargsta. pant aukštyn net 1,300 kar-

šiuo metu dėl visokių tų daugiau. Tai kodėl mes 
priežasčių daugelis mūsų turėtume vengti nereika

R. J—nė

VOKIETIJA

Motinos di
skundžiamės širdimi, to dėl lingu vaikščiojimų ar laipio- Neustadt - Holst 
yra būtino reikalo jos be jimų'savo virtuvėje ar bute? j $. gegužės mžn n
atodairos nevaidinti, steng- O kad mes lamu daug mylių d ^eustadfo ,ietuviai irvė, 
tis kiekvieną darbą atliknsu suvaikseiojame savo virtu
ko mažiausiu jėgų Įtempi- vėje be reikalo, nėra nė ma
mų. k tas yra beveik vi- žiaurios abejonės. Ir vis dėl 
suomet galima, tik apie tai to, kad mes nepasirūpiname 
reikia pagalvoti ir žinoti, rinkamai joje susitvarkyti, 
kaip tą ar kitą darbą gali- įtinkamose vietose jos indus, 
me atlikti ko ekonomiškiau, maisto atsargas ir kitką pa-
ko mažiau jėgų tepanaudo- sėdėti. Mes dažnai kur nors eiki sveči<J kurių
damos. . toliau laikome tokius dai - buvo jį Hamburgo,

Cia noriu kelis žodžius pa- tus kūne nuolat reikalingi,: Liubecko ir kL žib
vėms mamytėms, buvo pra-

gražiai paminėjo Motinos 
dienos šventę. Minėjimą su
ruošė Balfo šalpos komisija. 
Stovyklos koplyčioje įvyko J 
pamaldos, kul ias atlaikė iš j 
Hamburg’o atvykęs kun. V. 
Šarka, o 3 vai. po pietų, su

sakyti, kurie tiks namų šei- ir kiekvieną kartą bėgioja- 
mininkėms. Jos turi daug me jų pasiimti. Kodėl nepa- 
darbo. Ji dirbdamos pa- sidėti tokius nuolat reika- 
vargsta, bet dažnai daugiau lingus daiktus čia pat, kad, . . . ,
negu reikia. Dažnais ateiti- juos galėtume vienu rankos nusviesdamas motinos 
kimais jos tą patį darbą ga-'judesiu pasiekti? Kodėl ne-įie*Ksmę 11 Y!”
li atlikti kur kas mažiau sa- laikyti keliose vietose tokius !ai e liau un. V.
vo jėgų tesunaudodamos ir,!daigus, kurie kartą čia, oj ,skai.te M.^os Ne
vadinąs!, savo širdį mažiau kita karta kitoj vietoj rei-; n10:s.svente.1 , .J?a"
tevargindamos. kalingi ? Kodėl nepasisteng-

Ar mes pagalvojame ir ži- ti bent kas reikalingiausia i I,,OvCT V’1"
nome, kad tas pate darbas sudėti taip, kad jie butų ar-i * v
sėdint ir storini reikalauja ti ir lengvai pasiekiami, kad vainik‘^

dėta programa salėje.
Minėjimą atidarė Paiei-

skirtingo kiekio energijos? laipioti jų pasiim-^^S p^ėb-
Sedrnt mažiau energijĮKtamti? j mis. Kalbėtojas pasakė, kad
ar kitam darbui tereikalin- Žodžiu, reik ir galima vir- • , , „ga negu stovint. Kai kas sa- tuvėje taip susitvarkyti kad jie^v^otina be^ 
ko, kad sėdint negalima tą paų darbą būtų galima idid n ir Dareįea.
dirbti. Tas neteisybė. Daug atlikti su daug mažesniu jė- 1 j ** • u*’’
namų ruosos dalbų galime gų kiekiu. Tik reikia apie ;pytų tų pačių tėvynės meilg.

MOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti
IKI

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

DIEVŲ MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................. $5.0C

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

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
28<» psl. Kaina ...................... $3.00

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

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kain kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą. kieti viršai. 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, js 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

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

turioe namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20,000 žodžių, 368 pu

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

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

lkncvas būdas išmokti ang- 
LISKAI. Geriausias vadovėlis pra- 

angliškai mokytis; duoda 
angliškas pasikalbėjinma.

...............................................7$t

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

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

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 ps]. Kaina .... $4.50

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta: 250 įvairių

^eeeptų. 132 pus!. Kaina ....$1.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BTNO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuos* ir įvairino 
s< laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ............................................$1.00
POPIEŽIAI TR I.IETI’VA. Kunigo 

M1 Valadkos parašyta knyga. 250 
uosį. Kaina ........................... $2.50
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalta sodrūs vaizdeliai,
?5fl pusi. Kaina kietais viršeliais $2. 
ninkštais viršeliais ................... $1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Atalkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusta 
piai, kaina ........................................$4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RU3UĄ. arba komunistų diztatA- 
ra faktų šviesoje. Trumpa talševta- 
iriO istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ................................................®0c
MIRUSIOS SIETAIS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pnsl. Kaina... .$3.25

Po kalbų ir sveikinimų bu
vo sugiedota “Ilgiausių me
tų”, vaikučiai padeklamavo 
gražių Motinos dienai pri
taikintų eilėraščių. Visos 
mamytės buvo apdovanotos 
gėlėmis, o seniausios ir do
vanėlėmis.

Po meninės dalies sekė 
bendra visų dalyvių vaka
rienė, kuri buvo Neustadto 
lietuvių moterų rūpesčiu la
bai puikiai ir skoningai pa
ruošta. Vakarienės metu 
buvo gražiai padainuota, 
pasikalbėta, o jaunimas lie
tuviškos plokštelių muzikos 
gaisus sekdamas, pašoko. 
Neustadto veikliesiems lie
tuviams, ypač Pareigienei, 
Petkevičienei, Rotenbergie- 
nei ir-Simanavičienei bei jų 
bičiuliams, tenka tik palin
kėti ir toliau nepavargstant 
sėkmingai kurstyti tą bran
gią lietuvybės palaikymo 
ugnelę. Minėjime dalyvavo 
apie 50 asmenų.

Šia proga Balfo Neustad
to apylinkės Įgaliotinė M. 
Pareigienė, išreiškia Neus
tadto mamyčių ir visų lietu 
rių vardų didžią padėką 
p-lei E. Jenkutei, gyvenan
čiai Kanadoje, už jos su
teiktą didelę piniginę auką, 
kuri Įgalino Motinos dienos 
minėjimą suruošti.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

So. Bostoo 27.

Visokiomis progomis geriausia 
dovana yra "Keleivis”. (įrašyk 
jį savo draugui, pažįstamai 
vardiniu, ginimo, šventių ir 
kitom k oroenmis.

Arabu priežodis sako: “Ge
riausias draugas nelaimėje yra 
knyga’’.

Pirma dūmai, o paskui šiluma 
atsiranda.

AKTORIUS IR PRINCCSC.

Buvusi aktorė, dabar Monaco valstybėlės princesė Grace 
su aktorių Sinatra pokylio metu, kuris buvo sureng
tas princesės rūmuose Monte Carlo mieste Jungtinių 
Tautu pabėgėliu fondui prieš pirmą kartą rodant Si
natros paskutinį jj filmą.

VASARA

Mėlynas dangus viršuj laukų 
Ir pievų šviesiažiedžių.
Atlekia, kaip krištolas, balti drugeliai 
Ir vasara šviesas tiesiog Į širdį sviedžia.
Tolumos, kaip stiklas perregimos—
Didžioj ir neaprėpiamoj platybėje prašvito. 
Žalio šilko skepetom papuošti sodai 
Pažadino paukščius pasveikint saulę ryto.
Vasaros simfonija užliejo pievas ir girias, 
Pripildė žvangesio padangę žvainą...
Žiogas, putpelė ir net žvirblys 
Užtraukė meilės ir jaunystės dainą.
Mėlynas dangus viršuj laukų 
Ir pievų šviesiažiedžių.
Atlekia, kaip krištolas, balti drugeliai 
Ir vasara šviesas tiesiog i širdį sviedžia.

Stasys Santvaras

(Iš /‘Pakalnių debesys”)
;i.

SS«K»Sa8E5ffiHg£KBeraK5®HBB
GLEN PARK, ALTA

Paskenduolė
(Tęsinys)

Gal dar ilgai būtų reikėję Veronikai kankintis va
karuškose, kad ne vienas mažas atsitikimėlis: Jonienė 
Sližienė, ilgai nebesulaukus savo Marytės, prietemoje 
atėjo su vytine jos namo varyti ir, suradusi dukrelę jau
nimo būryje, pradėjo ją kapoti per pečius, per galvą. 
Kai, nebežinodama, kur iš gėdos dingti, Marytė pabė
go iš kiemo, šližienė, atsikreipusi į vakaruškininkus, 
ėmė keikti ir juos, ir tų namų šeimininkus. Galop, pa
dariusi gerą darbą, išvaikiusi vakaruškininkus ir pri
grasinusi pranešti kunigams, išsinešdino.

Pakilus didelei suirutei, Veronika pirmutinė išspru
ko iš vakaruškų ir viena parėjo pakluonėmis namo. 
Parėjusi dar ilgai nėjo gulti, tik susimąsčiusi iki pusiau
nakčio išsėdėjo prieklėtėje.

Rytojaus dieną atsikėlė ji anksti, pirmutinė sulakstė 
į ganyklas, pamelžė karves ir, parėjusi namo, pakūrė 
krosnį ir prikaitė puodus.

Skubėdama, kol visi dar tebemiega ir neparjojo 
iš nakties bernas, prisiskynė darželyje dvi saujas rūtų, 
atsinešė iš klėties druskelę, kurią vakar buvo užkišusi 
už aruodo, ir, kaip pamokė daktarka, visą kartu suvi
rinusi, išgėrė pilną stiklinę.

Gėrimas pasirodė toks aitrus ir toks neskanus, jog 
net ją visą pakratė.

Be paliovos spjaudydama ir žiaukčiodama, dar grei
čiau ėmė ji šutruoti apie krosnį.

Netrukus atsikėlė iš klėties šeimininkas, kamarėlėje 
pradėjo kosėti šeimininkė, o Veronika vis laksto apie 
krosnį ir vis»spiaudo.

Buvo jau ir blynus bekepanti, tik staiga ją išmušė 
prakaitas, ir pasidarė taip negera, taiytum troboje oro 
pritrūko.

Vos atgaudama kvapą, peržengė priemenės slenkstį, 
kaip kažin kas šusterėjo galvon, suspaudė širdį, ir Ve
ronika, nesuspėjusi įsitverti tvorelės, parpuolė.

Kai išbėgo iš trobos Kaikaris su kaikariene, Vero
nika kaip negyva gulėjo vidury kiemo, o iš jos burnos 
pro sukąstus dantis sunkėsi žalios putos.

Nieko nelaukęs, seimininkas tuojau išpylė ant jos 
nėšius vandens, šeimininkė parūkė švęstomis žolelėmis, 
ir Veronika nors tampėsi ir visa drebėjo, tačiau vei
kiai atsitokėjo. •

Subėgusios kaimo moterėlės dar parūkė ją devyn- 
drekiu, davė nuryti šv. Agotos duonos, pagirdė kažko-

ao cicaitfi DARRA’ jkiomis žolelėmis, ir Veronika atsikėlė.
______ i Kadangi buvo šventadienis ir moterėlės neturėjo

ką veikti, tai, pasinaudodamos gera proga, buvo su
skatusios kunigą prie ligonės atvesti ir neatvedė tik 
dėl to, kad gerai įkaušęs Kaikario bernas Anicokas 
kone iki vakaro užtruko su arkliais.

Ar skaitei paskutinįjį 
Darbo numerį, kuris nese
niai išėjo? Jo kaina 75 cen
tai. Jį galite gauti ir Kelei po pOrog djenų Veronika visai pasveiko, ir nebe-
V1° 1 *,goje* a i reikėjo jau jai nei kunigo, nei “egzorto”, tik nuo to
matracuos a^esa‘:i 5410 karto amžinai dingo jos veido skaistumas ir būdo link- 
Sixth Avė., Brooklyn 20, gmumas- nuo to karto niekas daugiau nebegirdėjo Ve- 

Y. ronikos nei juokiantis, nei giedant. Bėda nugalėjo ją,
Šitame numeryje be kitų susiliejo su ja ir užnuodijo visas jos mintis, būda ir

vEUbu™ uoii Kelei- *»”“ * ^enin^.
vio skaitytoja. mimko .tr.ip.ni. apie Ui,

ar socializmas gali susipras- ; Nuo vaisto nė kiek Veronikai nepalengvėjo. O lai- 
ti su bažnyčia. Vien dėl to kas vis bėgo ir bėgo.
straipsnio verta tą numerį štai atėjo ir darbymetė, jau ir pievas parugėj pra-

Mirė Ona Yažunslrienė

Balandžio 10 d. mirė Ona 
Yašunskienė, 54 metų am
žiaus, palikusi liūdintį vyrą 
Igną, sūnų Algirdą, 4 duk
teris — Stellą, Anelę, Oną 
ir Dajaną, seserį Lietuvoje 
ir brolį Kanadoje. .

Į kapus palydėjo didelis 
kaimynų būrys.

Jos likusiems artimie
siems reiškiu gilią užuojau
tą.

Kaimynas įsigyti.

DU BROLIUKU

Atrodo, lyg būtą sesuo Ir brolis, bet jie yra dvyniai, 
tik molina per 27 mėnesius nekirpo ju plauką, čia 
vieną matome jau nukirptą, o antrą dar ne.

irisini? 14žAiiri

• • •

dėjo piauti.
Dieną šen ir ten, tarp rugių, pievelėse, dygo ir augo 

j dideli žali šieno vežimai ir išdygę, tarytum patys savai
me, girgždėdami ir krutėdami plaukė į sodžių.

“Dzim - dzam, dzimpdzam”, — visur buvo girdėti 
J dalgių pustymas, plaktukų tauškėjimas, visur skambėjo 
linksmi žmonių balsai, dainos, juokavimai, ir, kaip ru
denį gandrai gražiomis rainelėmis, apsidariusios, pievo- 

j se pulkavo merginos. Visų veiduose buvo matyti links
mos ir svarbios darbymetės reikšmė, ir, tarytum laukiant 
pravažiuojant kokio didelio bei garbingo svečio, visas 
sodžius ir kelias buvo nubarstytas žaliu žalumynu—šienu.

O vakarais iki vidunakčio laukai ir sodžiai toliese 
ošė, o arti skambėjo jaunimo dainomis.

Yra naujas įvairių metalų soli
dus lydinys CORELING, kuris turi 
gryno sidabro išvaizdą ir grožį, bet 
niekuomet nepąjuosta. Joks mais
tas. prieskoniai ar oras nekeičia 
Coreling spalvos. Niekada nereikia 
šveisti ar chemikalais valyti. Puiku 
iškilmėms stalą papuošti, patvaru 
kasdieną vartoti. Moderniškas sti
lius, įvairūs raštai pasirinkimui.

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

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

aa

• • •
šalia didžiojo vieškelio, tarp tankaus mišraus miško, 

prie pat kelio stovėjo senas, pakrypęs ąžuolinis kryžius.
Kada ir kas jį statė, niekas iš apylinkės senelių 

nebeatminė ir nežinojo, tačiau visi didžiai gerbė, laikė
didele šventenybe ir bėdoje lankė.

Nė vienu metu, per kryžiaus dienas, apylinkės so
džių žmonės nepraleisdavo, neaplankę šito kryžiaus ir 
nepasilsėję čia pat augančių senų ąžuolu pavėsyje.

Pavasarį, kai tik sužaliuodavo žolelės ir pražysdavo 
pirmieji žiedeliai, nežinomi žmonės aptaisydavo kryžių 
gėlėmis, apkabindavo nupintais žalumynų vainikais, mer
gaitės atnešdavo iš savo darželių pirmųjų radastų, ža
liųjų rūtelių, vos tik pražydusių lelijų.

Anksti pavasarį, dar sniegą tebevarant, jau vysda
vo ant kryžiaus ankstyvos žibuoklės, geltonos purienos; 
vėliau gaubdavo liemenį baltos, kaip varškė, ievų ša
kos, iš tolo viliodavo praeivį baltos ir melsvos alyvos...

(Bus daugiau)
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Pažbkime Bostono lietuvius
r Šią savaitę Bostono lietu- tuviška mokyklomis, čia 

viai sulauks didelio ir reto spiečiasi visos parapinės lie- 
įyykio — Amerikos Lietu- tunų organizacijos, 
vių Kongreso. Ta proga Bos- Vėl grįžę į Broadvvay ir 
toną aplankys ir tokių at- iš jo pasukę į kairę C gatve, 
stovų, kurie iki šiol neturė- Nr 265 rasime Lietuvių En- 
jo progos čia anksčiau būti, ciklopedijos leidyklos na- 
todėl jie norės susipažinti mą. Vėl grįžę į Broadvvay 
su miestu. Teisybė, kongre-Jr juo paėję iki E gatvės, ant 
so darbotvarkė labai gausi kairiojo kampo rasime “Li- 
ir jo atstovai bus labai už- thuanian Fumiture Co.” iš
imti, bet norintieji vis ga- kabą. Čia prieš nedaugelį 
lės ir plačiau pasižvalgyti, metų buvo “Darbininko” re- 

O Bostone yra daug ko dakcija ir spaustuvė, o da- 
įdomaus. Juk tai vienas se- bar namai priklauso Onai 
nųjų miestų (įkurtas 1630 Ivaškienei ir jame yra Bos- 
m.), ir šiandien esąs savo tono Lietuvių Tautinių šo- 
dydžiu šeštoje vietoje. Juk kių Sambūrio būstinė. Jo 
čia prasidėjo pirmosios ko- vedėja yra Ona Ivaškienė. 
vos ir pralietas pirmasis Tas sambūris dažnai pasiro- 
kraujas už Amerikos nepri- do ir įvairiuose amerikiečių 
klausomybę. Juk jis jau pobūviuose, televizijoje ir, 
seniai garsėja savo pasauli- galima sakyti, jis daugiau- 
nio vardo mokyklomis irki- šia yra žinomas plačiajai a- 
tomis mokslo ir kultūros merikiečių visuomenei, 
įstaigomis. Juk jis ir šian-' Kitame kampe yra ketu- 
dien tebėra didelis preky- rių aukštų So. Bostono Lie- 
bos ir pramonės centras. Žo- tuvių Piliečių Draugijos na- 
džiu, yra jame kas pažiūrėti, mas. Tai didžiausia ir stip- 

Bet lietuviams gal dar Iriausia lietuvių organizaci- 
svarbiau pamatyti, ką čia ja, turinti per 1,500 narių, 
jų gyvenantieji tautiečiai y-
įa sukūrę. Juk Bostono lie
tuvių kolonija yra viena se
nųjų. Šiandien ji nėra iš di
džiųjų, bet savo veikla pra
lenkia ne vieną už ją dides
nę. * 11

Nėra čia vietos suminėti “ 
visų tų įvairių draugijų ar 
kitais vardais besivadinan
čių lietuviu sambūrių. Aš 
tenoriu suminėti tuos mūsų 
darbo vaisius, kurie akimis 
matomi ir pirštais apčiuo
piami ir kurie verti dėmesio 
visuomeniniu požiūriu.

Lietuviai Bostone pradė
jo kurtis South Bostone e- 
sančios Broądway stoties a- 
pylinkėje, ir iš čia pamažu 
slinko jūros pusėn. So. Bos
tone ir šiandien tebėra susi
telkęs lietuvių visuomeninis 
gyvenimas. Todėl ir norin
čius pamatyti, ką mes turi
me, prašau pradėti eiti nuo 
Broadway stoties Broadway 
gatve. (Tai nelyginant Kau- mus, kurie įsigyti prieš ke-

Ji dosniai remia įvairius lie
tuvių visuomeninius reika
lus. Ji ir šiam kongresui 
paskyrė $500. Tikrai nebus 
kitos draugijos, kuri būtų 
tiek paskyrusi. Čia renkasi 
lietuviai ne tik prie baro 
pasišildyti”, bet čia būna 

ir didieji lietuvių pobūviai. 
Namo 2 aukštai dar nėra į- 
rengti. Tas manoma netru
kus padaryti.

Už kelių žingsnių antroje 
pusėje (Nr 395) yra Lietu
vos garbės konsulo adv. 
Anthony Shaflnos raštinė.

Paėję iki F gt. ir ja pasu
kę į dešinę, ant pirmo kam
po rasime Sandaros namus, 
kuriuose spiečiasi sandarie- 
čiai. Jame susirenka ir ki
tos mažesnės draugijos.

Vėl grįžę į Broadway ir 
paėję iki Dorchester gt., ja 
pasukę į dešinę, vėliau Ket
virtąja gt. į kairę, prieisime 
Nr 484 Tautinės S-gos na-

i sime Lietuvių Legionierių 
Stepono Dariaus posto na
mus, kuriuos jie įsigijo jyieš 
kelerius metus.

Iš ten sugrįžę į Broadvvay 
ir nusileidę visai į pakalnę, 
dešinėj pusėj pamatysime 
vienintelio Bostone leidžia
mo lietuvių savaitraščio 
“Keleivio” būstinę, kurioje 
jis yra nuo 1942 m. rudens. 
Anksčiau jis buvę Broad- 
way gt. netoli Šv. Petro ba
žnyčios, bet sumanius staty
ti pigiųjų butų namus, iš 
ten buvo priverstas išsikelti 
ir įsikūrė dabartinėj vietoj 
ir toliau be pertraukos lanko 
savo didelę skaitytojų šei
mą, nepavargęs ją lankyti 
ir toliau. Čia pažymėtina, 
kad Bostone yra pasirodę 
nemaža lietuvių laikraščių. 
Čia gimė dabartinės Sanda
ros pradininkė Ateitis, čia 
ėjo Darbininkas, Rytas, 
Darbas ir kt., bet visi jie 
nustojo eiti arba kitur išsi
kėlė, tik vienas Keleivis, 
pradėjęs eiti 1905 m., be
paliko.

Jis maloniai kviečia visus 
Kongreso dalyvius, ypač sa
vo skaitytojus, jj aplankyti.

Bevaikščiodami pastebė
jote nevieną prekybos, gy
dytojo, advokato ir kitų įs
taigų iškabų su lietuviško
mis pavardėmis, bet lietu
viams priklausančių įstaigų 
yra daugiau, tik nevisas jų 
iš iškabų galite atpažinti.

Tiek informacijų čia, o 
daugiau jų, aišku, pasi
stengs suteikti kiekvienas 
bostoniškis lietuvis.

L.S.S. SUVAŽIAVIMAS

Vietines žinios
Anglų kalbos kanai

--------- i International Institute ir
Globa apie Lietuvos kančias šiemet rengia anglų kalbos 

■ 'kursus, kurie prasidės bir-
Globe dienraštis birželio 

19 d. “Skaitytojų laiškų” 
skyriuje išspausdino ALT 
Bostono skyriaus laišką, ku
riame trumpai išdėstyta, ko
kių baisių darbų komunistai 
yra padarę Lietuvoje.

Pabaltijo valstybių 
Laisves Diena

Massachusetts gubernato
rius Foster Furcolo birželio 
15 d. paskelbė “Pabaltijo 
valstybių laisvės diena.”

Baigėsi meno šventė

'želio 26 d. ir baigsis rugpiū
čio 7 d. Registracijos moke
stis $1 ir už kiekvieną pa
moka 25 centai. Pamokos 
bus antradieniais ir ketvir
tadieniais. Informacijų tei
kia: International Institute, 
'190 Beacon St., Bostone. 
Telefonas. KE 6-01081. 

Pagerbs dr. V. Sruogienę

kiečiai: 16 iš jų fizikos, 11 
chemijos, 18 medicinos ir 
fiziologijos ir 12 pasaulio 
taikos progreso srityse. Pen
ki amerikiečiai: Sinclair 
Lewis, Eugene O’Neill, 
Pearl Buck, William Faulk- 
ner ir Emest Hemingway 
gavo literatūros premijas.

Jei tavo draugas ar kaimv- 
nas neskaito “Keleivio”, para
gink išsirašyti. Kaina ne 
tams tik $4.

Alaska užima vieną penkta
dali visos Jungtinių Amerikos 

; Valstybių teritorijos.

no Laisvės Alėja).
Ja tik truputį paėjėję ir

pasukę į dešinę pigiųjų bu
tų kolonijos vidury rasime 
šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčią su sale, pradžios 
mokykla ir šeštadienine He

lerius metus. Jų vidus pa
puoštas tautiniais motyvais. 
Ir čia dažnai būna mažesni 
susirinkimai.

Sugrįžę į Broadway ir juo 
paėję iki H gatvės, pasuksi
me į dešinę ir čia Nr 168 ra-

; šiuomi pranešame, kad š. 
m. birželio 29 d. 10 vai. ry
to “Keleivio” patalpose 
(636 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.) įvyks Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos atstovų suvažiavimas.

Kviečiame suvažiavime 
kuo skaitlingiausiai daly
vauti. Negalinčius suvažia
vime dalyvauti prašome 
L.S.S. veiklą šia proga pa
remti auka.

Centro Komitetą*

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

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

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

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Quadric paplūdime.

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

J. PAKNYS, Bos 126 THOMPSON, CONN.
Telefonas: PUTNAM — WAlnut 3-2836

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—-TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

RI.A—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

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

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
lonijose ir SLA Centrą Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wsst 30& Stenat, Nsw Ynrk l, N. T.

Birželio 22 d. baigėsi me
no šventė, kuri prasidėjo 
birželio 6 d. Jau esame rašę, 
kad jos programoj veikliai 
dalyvavo ir lietuviai. Onos 

'Ivaškienės vedovaujamas 
j tautinių šokių sambūris šoko 
net dviejų dienų programoj.

Pagerbs Petrus ir Povilus

SLA antroji apskritis šį 
sekmadienį, birželio 29 d. 
Brocktone Romuvos parke 
rengia gegužinę, kurioje bus 
pagerbti Petrai ir Povilai.

Kalbės SLA centro pirmi
ninkas Povilas Dargis ir se
kretorius dr. M. Vinikas. 
Bus geras orkestras. Auto
busai iš So. Bostono eis 1 
vai. po pietų nuo Lietuvių 
PiHečių Draugijos namo 
(368 Broadway).

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius nutarė 
rugsėjo 20 d. pakviesti di
džiausio Lietuvos istorijos 

■ veikalo autorę dr. Vandą 
Sruogienę į Bostoną ir čia 
ją atitinkamai pagerbti.

i
- i J ieškojimai

Kalbėjo su

Sekmadienį, birželio 15 
d. Felicija Izbickienė kalbė
jo telefonu su Kaunu Lietu
voje. Ją iš ten pašaukė gi
minės. < j|_

Neatvyksta, — siunčia auką

Lietuvių Piliečių Klubas 
Eastone, Pa., negalėdamas 
pasiųsti delegato į Lietuvių 
Kongresą, sveikina jį ir 
siunčia $5 auką.

SBKBKK888ESE8B8SSBBSESB8BnK8SBI^

VAISTUS į LIETUVĄ j
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 Worcesterį ir apylinkę vaistais
HHsn

rtirtrruura

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

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, j 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 Sq„ Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

PROVIDENCE, R. L į

Klaba* išrinko atstovu*
Lietuvių Piliečių Pašalpi- 

nis Klubas išrinko du atsto- 
jvu į Amerikos Lietuvių Kon
gresą ir paskyrė gražią au- 
!ką. Tikiu, kad ir kitos Pro
vidence organizacijos neat
siliks.

Girdėję*

AMERIKOS RAŠYTOJAI
IR NOBELIO PREMIJA

Mirdamas 1896 m. Alfre
das Nobelis, dinamito išra
dėjas, paliko devynis milio
nus dolerių, kaipo premijų 
fondą tiems, kurie padarys 
nepaprastus įnašus fizikos, 
chemijos, medicinos ir fizio
logijos, literatūros ir pasau
lio taikos progreso srityse.

Nuo 1901 m., kai pati pir
moji Nobelio premija buvo 
įteikta, jas gavo 62 ameri-

Paieškau draugo Stanislovo Pira- 
gio, kilusio iš Simaičių kaimo, Bal
ninkų parapijos, Ukmergės apskr. 
Jis gyvena Kanadoj. Jis pats ar 
kas jj žino, prašom parašyti man 
šiuo adresu:

John Austin (Aukštuolis) 
i 5207 Belford Rd.

Holly, Michigan

Ieškau Jono, Kazimiero ir Veroni
kos BALTUŠNINKŲ, kilusių iš Lie- 

j tuves Jastininkų kaimo, Raguvos pa- 
I r apijos, jie dabar gyvena Argenti- 
i noje. Jie patys ar kas juos žino 
prašom parašyti šiuo adresu: 

i Juozas Alkauskas
508 E. Ferry St.
Fairmont, W. Va.
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fkimbaras ŽOLE

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

Medleva Žievės 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- 
sinnčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14 

siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
846 E. Broadvray 

So. Boston 27,. Mas*.
SVVVVVV+VVVVVVVVVVVVV1

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

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
136 W. 14th St„ NEW YORK 11, N. Yn TsL CH 3-2383

Licensed by USSR
Pagal sutarti, sudarytų •• Inturisto, firma teislta siųsti siuntinius i visas USSR respublikas ir į Lie
tuva. Visos tilaidos, Įskaitant muitą, apmokamos čįa mfisų firmoje. Siųsti galima tik naujus daiktus. 
Negalima siųsti maisto produktų su kitais daiktais. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atneš
ti. atsiųsti paštu, arba pristatyti kitu jums patogiu būda. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos 
pašto kvitų, o siuntini pristačius—asmeniškų adresato pakvitavimų. Turime didelį pasirinkimų prekių. 

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS
Adant kasdien nua 9 v«L ryte fti g vaL vak. Sakamdlenlais iki 4 valandas 

Mfisų klijentų patogumui mes atidarėme skyrius liuose miestuose:
114 Eaat 7tk 8teeet, NEW YORK, N. Y. TcL YU 2-0380 

BBUFFALO L N. Y. NO LKerary Rd- 11330 Jes. Campaa 032 W. Girard Ava.
332 FiHmorc Ava. CLEVELAND 13, Ohia DETROIT 13, Mieli. PHILADELPHIA 23, Ps.B 

TsL TOosr 1-1401 TsL TOvascnd 9-3980 TsL W Akrai 5-8878

1 Ieškomas Apalionis Batvinis, ali
nus Igno. Jis pats ar kas apie ji 
žino, prašom atsiliepti šiuo adresu:

J. Malinauskas 
3255 Rivęr Avė.
Camden, N. J.

Ieškau Prano Laužadžio, kilusio 
iš Šilaikių kaimo, Rokiškio apslcr. 
Kadaise gyveno Port Arthur, Cana- 
da. Jis pats ar kas jį žino prašom 
atsiliepti šiuo adresu:

J. Cipas, R.R.l 
Paris. Ont., Canada

Paieškau mano tėvo sesers Jaeen- 
os Klaponytės-GRIBAUSKIENĖS, iš 
Lietuvos paeina iš Liškevos parapi
jos Lavunų kaimo, Amerikon atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, gyveno 
Bostone ar jo apylinkėse. Aš esu Ju
liaus Klapono duktė. Mano teta pa
ti ar kas ją žino prašau parašyti 
man, būsiu labai dėkinga:

Miss Daminka Klaponyte 
2050 S. Olsen Avė.
Tucson, Arizona (27

KAMBARYS NUOMAI
Turiu gerą kambarį su visais pa

togumais vyrui, bet turi būti ne 
girtuoklis ir švarus žmogus. Dau
giau žinių suteiksiu per laišką. 
Kreiptis:

B. Goush, R. 3,
Hart, Michigan

Vedybos
Vedybų tikslu Ieškau vyro nuo 38 

iki 42 metų amžiaus, vidutinio ūgie 
ar aukšta, kuris dar nebuvo vedęs. 
Susipažinimui prašau rašyti:

Miss Jennie Yudies 
1291 Eastern Prvray 
Brooklyn 33, N. Y.

PATS GERIAUSIAS BŪDAS PADĖTI JŪSŲ 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keik vienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vertas mažiausai 80-100 rublių.

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

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00 
jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei 
jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui 
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
__ I AITVfiZ'IATT PnniKYTAC ITAIKTAC iri M A ncViC------f aa^aaktvaaav a. waz w x iv no YIQI----------------
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Taip pat siuntiniai už $75 ir $100, arba sudarykite savo 
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MŪSŲ SPECIALYBE. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO 

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of Londm
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mas*. Tel: KI 7-9706

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave- 
nue Bušą nuo Harvard Sciuare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 302 E. Broadv.’av, So. Bostone).

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

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

SAULĖS RŪSTYBE (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 yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... >3.00.

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) aa-
* tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosiosko:

dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini 
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:
► DE. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted St„ Ckiragn 8, IH
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MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viskų 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri tora 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS”

27.

s
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Vietinės Žinios
LSS 

•avo V1SI I KONGRESĄ

TURIME NAUJĄ DAKTARĄ

• Ne tik spauda, bet ir radi- SU48 nuomai 
jo stotys išsamiai atžymėjo,' nųpiačio ii . 
kad rusų šokėjai buvo pike-

nuo

Visi moderniški Įrengimai-Šį penktadieni 10 vai ry- anksto. Jų galima gauti jau tuojami? * Tik“**
želio22:d. lietuvių PiliečiųStatler viešbuty) praside- skelbtose vietose ir kongre- šis pjketavimas parodu 
Draugijos patalpose buvo i da Amerikos Lietuvių Kon- so metu registracijoje. kad galima sėkmingai pike-1 irgi «u moderniškais įtaisymais, u-

Darbi-,gresa®’ kuriame bus keli r Lietuvių Kongresas Bos-tuoti ir baletą. Piketąvime tu©j p«t. Kreiptis-
šimtai atstovų iš jvairių 'tone susirenka pirmą kartą dalyvavo latviai, lietuviai, 

ir kada besulauksime kito lenkai ir amerikiečiai. 1 
—nežinia, todėl visi jame g.
ir ta
bankete dalyvaukime!

Pereitą sekmadieni, bir-

sušauktas Lietuvių 
ninku Draugijos 21 kuopos 
narių susirinkimas. Jis pra-

Magaudda Real Estate Co.
497 Broadvray (28
So. Boston,Amerikos vietų. Bet kong

rese svečių teisėmis gali da
lyvauti visi lietuviai, kas tik 
nori ir gali. Ir turėtume kuo 
daugiau dalyvauti ir sekti 

nes tai bū- 
susi-

nnfam domėjimo Lietuvos laisvės 
nS? reikalu Įrodymas ir tas da- 

rytų įspūdžio ir iš kitur at- 
ir

i svečiams amerikieči a m s. 
Taigi, visi, kas tik galime, 
dalyvaukime!

šeštadienio vakafe tame

Bostone jau seniai dirba ilgus metus vertėsi gydytojo ėjo gražioje nuotaikoje. Be 
keii lietuviai gydytojai, d praktika ir buvo žinomas kitų reikalų buvo iškeltas 
šiomis dienomis jų šeima toli toli už jo ribų. Dabar klausimas apie LSS, suva- 
padidės dar vienu nariu, jis sėkmingai dirba gydyto- žiavimą, kuris įvyksta šj 
Tai daktaras Stasys Jurgis jo darbą Tampos (Fla.) sekmadieni, birželio 29 d. ^onf.rfs2 diįrbus’ nes tai 
Jasaitis, kuris birželio 30 d. džiovininkų ligoninėje. !Bostone. didelio bostoniskių i
atidarys savo kabinetą Dor-į Šitą primenu tik dėlto, Susirinkimas 
chestery (581 Adams St., kad norėjau pažymėti, jog kirti 15 dolerių LSS šuva 
tel. TA 5-2394) ir priiminės Jaunasis daktaras savo pro- žiavimui pasveikinti ir išrin-:1^ ^Pudzl° ir is Kitui 
ligonis susitarus telefonu ar fesiją pasirinko ne atsitikti- ko savo broliškais delega-'v^™s^ems delegatams
kitu būdu. nai. tais j tą suvažiavimą O Ge-

Juk žinoma, kad vaikai gužienę, Janeliūną ir S.
dažniausia pasirenka netė- Stradą. 
vu profesiją, ir jei jaunasis Šiam susirinkimui teko
Jasaitis apsisprendė eiti-sa- 

ivo tėvo gydytojo pėdomis, 
?tai, matyti, tėvas pajėgė su-

galutinai aptarti reikalus, Pijame viešbuty bus dide- 
susijusius su mūsų kuopos 1S banketas kongreso dele- 
gegužine, kuri jvyks liepos Pagerbti. Jo pagnn-

sūnų medicinos 13 d. Romuvos parke, Mon- dilds kalbėtojas bus «enato- 
slantimis ir evdv- tolini Maos Tš_ tonus John F. Kennedy, be

dominti
mokslo paslaptimis ir gydy- telloj (Brocktone) Mass. Iš- .... _. 
tojo profesija. Jaunasis Ja- rinkti gegužinės darbinin- to kalbės Lietuvos atstovas 
saitis turėjo progos iš arti kai ir darbininkės. !Juozas Kajeckas, dalyvaus
stebėti gydytojo darbą ir jei Dabar belieka laukti lie- gubernatorius Foster Furco- 
jis jį pasirinko, tai reiškia, pos 13, kada visi galėsim
kad jis pajuto turįs pašau- pasimatyti gražiame Romu- 
kimą šitam darbui. O jei vos parke ir gražioj nuotai- 
žmogus pataiko pasirinkti I koj laiką praleisti.
darbą pagal savo palinki
mą ir jam gerai pasiruošti, 
tai yra tikra garantija, kad 

ijis tą darbą dirbs gerai, 
nme- Neabejoju, kad ir dr. Sta- 
8 siui Jasaičiui seksis mums

Kuopos Korsp.

Atstovų jau keli šimtai

! ' Felikso ir Anelės Zales- 
kų sūnus Edvardas Bostono 
universitete gavo “master 
of education” laipsnį.

KAMBARYS NUOMAI 
Erdvus' kambarys su atskiru įėji

mu ir centrine šiluma. Visuomet šil
tas vanduo. Gera transportacija, tik 
du blokai nuo L St. maudynių So. 
Bostone. Kam toks kambarys reika
lingas, tegul keeipiasi j “Keleivio” 
administracijų, 636 E. Broadvray, So. 
Boston 27. (26

PAMALDOS UETUVIAMS 
. EVANGELIKAMS 

Km sekmadienį, 12.00 vai.
So. Bostone, L ir 4th 9t BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie

tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

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

Daugybė plakatų ir pi
ketuotojų sutiko komunisti
nio baleto lankytojus Bos
tone. Dalis žiūrovų ėjo la
bai nepatenkintais veidais 
pro piketus,'bet tūkstančiai
ėmė iš mūsų antikomunisti-1 išnuomojamas kambarys 
m laikraštėlį. Girdėjome yra vonia, visuomet karštas vanduo, 
daug pritarimų piketavimui. «uraži V”
Prieš gausybę piketuotojų tei. ge 6-5139 arba 
komunistai nedrįso provo-i
kuoti.

Amenkiecių spauda skyrė q 
daug vietos, piketavimui. Vi-' 1 
sur pirmuose puslapiuose ir 
stambiom antraštėm. Štai 
kelios antraštės:

“Miestas sveikina rusų 
baletą, kai 250 piketuoja jj” (

“Penki šnipai rusų bale
te”

“Kunigas tvirtina 5 šnipai 
šoka rusų balete”

“Piketininkai ir ekstra 
policija sveikina rusų šo-' 
kėjus”. j

V.Vadt

po 5 vaL,
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LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS 
?arduodu pirmos rūšies odų, 
elius, padus, vitpadžius siunti' 
ūams j užjūrius nupiginta kaina.) 
\tlieku visus batsiuvio 
rreit. sųžiningai ir duodu patari- > 
nūs apie odas. Adresas:

^,173 Eighth SL, So. Boston 
ų|nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsk> I 

trečiadienius ir *
Telefonas: AN 8-0055

lo, majoras J. B. Hynes ir k. 
Meninė dalj atliks solistė

Stasė Daugėlienė, solistas 
Stasys Liepas ir Onos Ivaš- 
kienės vadovaujamas tauti
nių šokių sambūris. Akom- 
ponuoja komp. Julius Gai
delis. Čia bus gera proga pa
bendrauti su iš tolo atvyku-Dr Jasaitis eimė 11 U1-Prieš baigiant ruošti ^ . . A

Šiauliuose 1927 m. gegužės i “Keleivio” numerį, buvo sia*< pažįstamais.
3 d Ten lankė gimnazija ir P3^?* teikti, bet linkėti pasiteirauta vietos ALTo! Biletus prašome įsigyti iš 
1944 m. baigė 7 klases. Tais;^įmes drau’skyriuje, kiek kongreso de-Į

si

<«
Į

rus

pačiais metais pasitraukė j 
Vokietiją, kui’ 1946 m. bai
gė Kempteno lietuvių gim
naziją. Nuo 1946 m. pava
sario iki 1949 m. rudens gy
veno Tuebingeno mieste ir 
sėkmingai studijavo medici- įrint- 
nos mokslus vietos universi
tete. Čia jis išlaikė vadina
muosius “physicum” egza
minus ir gavo medicinos 
kandidato laipsni. Dar 3 
semestrus padirbėjęs klini
kose, jis išvyko i Ameriką 
ir čia, 1950 metais išlaikęs 
įstojamuosius egzaminus, 
buvo priimtas i Bostono u- 
niversiteto medicinos fakul
tetą, kuri po 4 metų baigė, 
sėkmingai išlaikė visus mo
kyklos nustatytus egzami
nus ir tap pat egzaminus 
“National Board” komisijos 
ir gavo teisę medicinos prak
tika verstis beveik visose 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Reikėjo dar atlikti 1 
metų praktiką ligoninėje ir 
galėjo atidalyti savo priva
tų kabinetą.

Bet d r. S. Jasaitis, ir atli
kęs minėtą privalomą prak
tiką (arney ligoninėje, ne-, 
skubėjo privačiom praktikos 
imtis, nors gyvenimas ir 
spyrė tą daiyt (reikėjo išlai
kyti šeimą — turi žmoną ir 
2 vaikus). Jam rūpėjo ge
riau pasiruošti svarbiam ir 
atsakingam gydytojo dar
bui. Todėl jis pasiliko Car 
ney 1
tobulintis vidaus ligų srityje 
Iki 1957 metų tą darė Car- 
ney ir veteranų ligoninėse.
1957 m. ir 1958 metais iki 
birželio 15 d. jis dar tobu
linosi vidaus ligų srityje įsi
gydamas visas vidaus ligų 
specialisto teises garsiojoje 
I.ehey klinikoje, Joslin kli
nikoje (cukraus ligos) ir 
N’ev; England Deaconess li
goninėje.

Taigi dr. S. Jasaitis tik
rai pasistengė gerai pasiruo
šti savo profesijos darbui ir 
galės būti naudingas kas jo 
pagalbos panorės. Bostone 
jis bus pirmasis lietuvis gy
dytojas. vidaus ligų specia
listas.

Čia pažymėtina, kad dr.
S. .Jasaitis yra kilęs iš gy
dytojo šeimos. Jo tėvas dr. 
Domą; Jasaitis -^?uliu9sė

dziama, todėl ir aš šia proga legatų jau žinoma, ir patir-i 
noriu jum palinkėti ne tik ta, kad iki to laiko jau bu-1 
sėkmės čia Bostone, bet su- vo užsiregistravę 250 atsto- Į 
laukti dienos, kada jis ga- vų ir kad kiekvieną vis dau-; 
lės grįžti į savo gimtąjį kra- giau gaunama mandatų nuo- 
stą ir ten savo gausingas ži- rašų.

ou&vvvjiuiua įsi l va A— —
Vėl rengėsi klubą apvogti

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

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

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
I Atlieką visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei- 

jnamos. Pirm r.“gu kų darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Verąon, Dorsbester, Maso.

T«L AV

©r. John Repshis
UFTUVIS GYDYTOJAS

Va 1-4 Ir M

Road

J. V—gas
Paskutiniuoju metu jau: 

IŠRINKO 32 DELEGATUS du kartu buvo apvogtas Lie-; 
PASKYRĖ $500.00 AUKĄ tuvių Piliečių Klubas, o pe-

--------- reitą trečiadienį rengtasi jįį
Lietuvių Piliečių Draugi- dar kartą apvogti. . 

ja Lietuvių Kongrese turės Tos dienos naktį apie 12 
didžiausią atstovybę, net 32 vai. buvo pastebėta, kad du- 
delegatus. Pereitą ketvirta- rys i auditoriją neužrakin- 
dienį Draugijos narių visuo- tos. Tata klubo tarnautojas, 
tinis susirinkimas išrinko pasikvietęs Edvardą Pečiu- 
dar 21 delegatą (11 buvo iš- kaitį, nuėjo patikrinti durų 
rinkta anksčiau). antrame ir trečiame aukš-

Be to, tame susirinkime tuose. Jos buvo uždarytos, 
paskirta Amerikos Lietuvių bet atidarę trečio aukšto du- 
Kongresui auką 500 dolerių ris jie rado viduje jauną vy- 
(direktoriai buvo pasiūlę rą. Klubo tarnautojas pava- 
8200) ir visiems savo dele- dino jį “bomu” ir liepė eiti' 
gatams Draugija nutarė nu- laukan, o Pečiukaitis kibo Į 
pirkti hiletą į kongresinį neprašytam svečiui į krūtinę 
banketą šeštadienį Statler
viešbutyje. Biletas keinuoja 
86.00 doleriai.

500 dolerių laimėjo ir
CYO (Jaunųjų krikščioniu apačią ir “bomui” pavyko 
organizacijos) benas, kurį pabėgti, palikus Pečiukaičio 
John J. Roman nori nusi- rankose savo megstinį. 
vež į Chicago į legionierių Klube dar buvę žmonės ir 
suvažiavimą. klubo tamautojoi girdėję

___________ i_______ triukšmą, bet, sako, nesu-
Padėka japčję ateiti pažiūrėti, kas

______ ten dedasi.
ju (jaoumu voi- Amerikos Lietuvių Ben- Pečiukaitis, besignimda

žninėje, apsisprendė druomenės Bostono Apylin- ma8’ S*™*3?, nukentėjęs.
kės Valdyba dėkoja visiems . kebu tas bomas
prisidėjusiems prie birželio js/rioghno į tretįjį aukštą, 
tragiškųjų įvykių minėjimo niekas nežino, 
surengimo, ypač Ad. Venc

ir prasidėjo grumtynės. 
“Bomas” stengėsi ištrūkti, o 
Pečiukaitis jį laikė. Taip 
jie grūmėsi, kol nusirito į

v-aa^aaaawj 4 a va* v viiv _ e _
lauskui už pasakytą kalbą, Lai8Ves Varpo programos
Alg. Gustaičiui ir Z. Zaran- . . . ...
kaitei už pasakytus minėji- Lysves varpo radijo pro- 
mui pritaikintus eilėraščius, dabar girdima iš
So. Bostono parapijos kie- stoties, 1190 kiloci-
bonui P. Virmauskiui už be klll J*11?’ , sekmadieniais 
mokesčio duot^ salę minėji- nuo ° 9 va •’Y*0,
mui ir kun. K. Peškiui, S. J., .. . . .
už pasakytą laike pamaldų Wau^1 »"»nien>i 
gražų pamokslą. ' Jaunesniojo inžinieriaus
L. B. Bostono Ap. Valdyba (associate) laipsnį North-*

--------------------------- eastem universitete gavo
Skautų stovykla atidėta K. Gruzdąs ir J. Vaičjurgis

---------  (abu mechanikos), J. Kun-
Skautų vilkiukų stovykla caitis ir L Krečinas (abu 

dėl blogo oro ir dėl kitų są- elektronikos).
lygų nukeliama į liepos 26 So. Boston Tribūne apie 
d. Skautų tėvai prašome juos parašė ilgoką straips- 
tą pasižymėti. nį. Mat, jie visi gyvena So.

Stovyklos vadas Bostone.

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTIJOS motorui

$245
PAŠAUK DABAR GE 6-1204

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

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

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

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, 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- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-602ą

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

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 
h* dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam
binti :

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

Arti UpMrt

RAUPO PROGRAMA«
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1350 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 

i niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

^eL AN 8-2712 irta BI4-M1S 1

Or. J. C. Seymour

Vartoja

(LANDAUS) 
Ir

Z-BAT

VALANDOS: aao 2-4. ane 7-4 
534 BBOADMAT

■OUTH BOSTON.

Kas
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADMAT
SO. BOSTONB

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

o kito laiku: Tel. GB 6-2887

TeL AN 8*2805
Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RoM 

DjmsKEmsiM
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki S

447 BK0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY

eOC»DOC«fX50OO0{XXXXX309fiOGOO0OOO0000OQOGC3OOOOC30On<XXXXXX

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tet AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

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

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo 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, KREIPKITftS LIETUVIŠKAI 
“Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsųįstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 

Siunčiame su Inturisto (galiojimais.
Siaatiniai priimami kasdivn aao 9 iM 5 vaL vak., ketvirtadieni*te 

• tei v vaL vak. ir feitadteatete mm t tei « vaL an

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus: apkalame linge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plaia,
Tet: JA4-4S74

MMBMOTNMMMMBHHMI
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ!
Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jaatiee of tho 

598 B.
So. Boston 27,

Tel. AN 5-1751 Ir

k IN8UBANCB
W.

SOUTH BOSTON,
Office TeL AN 8-0948

Hm. 37

TaL FA 34515

KETVIRTIS A CO.

W. BR0ADWAY 
BOUTH BOSTON 

TsL AN 54445

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

Telefonas AN 8-4148


