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54-TIEJI METAI

Abejojama Ar Galės (vykti 
ViršūniųPasimatymas

Ženevoje Derybos Atsidūrė Aklame Maiše; Vakarų Mi
nisteriai Tariasi Nutraukti Nevaisingus Pasikalbėji

mus; Gromyko Pavaišino Vakarus Nauju Mas-
kviniu Ultimatumu; Kokia Nauda Iš Tokių 

Derybų?
Kada buvo susitarta su 

Sovietų Rusija, kad užsienių 
reikalų ministeriai susirinks 
Ženevoje ir aptars Vokieti
jos klausimą, buvo numaty
ta, jog užsienių reikalų mi
nisteriai tik paruoš dirvą 
vyriausybių galvų, ar “vir
šūnių” pasimatymui. Prezi
dentas D. D. Eisenhower pa
kartotinai pabrėžė, jog vir
šūnių pasimatymui reikia, 
kad užsienių reikalų minis
teriai tikrai paruoštų dirvą 
ir padarytų tam tikrą prog
resą derybose. Jei ministe- 
rių pasitarimai pasirodytų 
visai nevaisingi, prezidentas 
abejojo, ar yra prasmės vy
riausybių galvoms susirink
ti i lfnnfoi»on/*iia

Ikišiolinės derybos paro
dė, kad užsienių reikalų mi
nisteriai nepajėgė padaryti 
jokio progreso, jie vis try
pia vietoje ir kartoja tą. ką 
jie pirmą savaitę Ženevoje 
pasakė. Pereitą savaitę So
vietų užsienių reikalų minis
teris Gromyko patiekė Va
karams lyg naują planą, ku
ris betgi pasirodė tik pakar
tojimas, ką rusai ir pirma 
reikalavo, tik datas jie šiek 
tiek pakeitė. Gromyko pa
siūlė, kad per metus laiko 
Vakarai visiškai ištrauktų 
savo kariuomenę iš Berlyno, 
kad per tą laiką vokiečiams 
būtų jsakyta sudaryti ben
drą komisiją lygiomis teisė
mis vesti pasitarimus apie 
Vokietijos sujungimą, o tuo 
tarpu Vakarai turėtų apva
lyti Berlyną nuo antibolše- 
vikiškos propagandos ir vi
sokių bolševikams nepatin
kamų organizacijų. Jei Va
karai nesutinka su tuo, Gro
myko grasino surašyti tai
kos sutarti su rytine Vokie
tija ir tokiu būdu perleisti 
Berlyno smaugimo reikalą 
savo lėlėms rytinėj Vokieti
joj.

Gi-omyko planas Vaka
rams atrodė labai panašus į 
ultimatumą ir jie jj atmetė, 
bet Gromyko pasiskubino 
užtikrinti, kad jo planas nė
ra ultimatumas, bet jis ne
sutiko jame nieko pakeisti.

Šios savaitės pradžioje 
Vakarų ministeriai dar keti
na bandyti kalbėtis su ru
sais, bet vilties nebeturi pri
eiti prie bet kokio susitari
mo ir todėl eis prie derybų 
nutraukimo, ar gal tik per
traukimo. Vokietijos vadas 
d r. Adenauer siūlo, kad de
rybos būtų pertrauktos vie
nam mėnesiui; kai kas ma
no, kad Ženevoje galima 
palikti ministeriu padėjė
jus tęsti tuščias kalbas, o pa
tys ministeriai geriau pada
rys, jei vyks namo.

Bendrai, Vakarų ministe
riai aiškina, kad tolimesnės 
derybos Ženevoje priklauso

nuo rusų. Jei jie nedaro 
nuolaidų, derybos bus baig
tos, o viršūnių pasimatymas 
bus paliktas neišaiškintas.

Nepatinka Kubos 
Žemės Reforma

Kubos vyriausybė jau pa
sirašė ir greit pradės vykin
ti žemės reformos įstatymą. 
Pagal tą įstatymą didieji 
dvarai bus suskaldyti ir iš
dalyti valstiečiams. Svetim
taučių valdomos žemės bus 
išpirktos ir išdalintos pilie
čiams.

Kubos žemės reformos į- 
statymas atrodo gana švel
nus. bpt iis. kai kam nona.--- - ■ y —«»»»*

tinka. Amerikos vyriausybė 
pasiuntė gana švelnią notą 
ir nurodo, kad svetimtaučių 
žemių išpirkimas labai nu
tęsiamas ir numatoma mo
kėti už žemę kaina nėra už
tenkama, nes žemės kainų 
pagrindan dedamas jų įkai
navimas mokesčių tikslams, 
kas neatatinka jų tikrą ver
tę. Bet Amerika pripažįsta, 
kad Kuba turi teisę svetim
taučių žemes nusavinti.

JIEMS GRESIA M 'KTI ES BAUSME

_ ._os jaunuolius (iš kairės į dešinę: ftąv ~ io m., ohie Stoutamire, 16 mn
ir Wiliiam T. Co!iinswort (23 m.), Tallaha sse. Ha.. teismas teisia už negrės išprie
vartavimą. Jiems gresia mirties bausmė, jei jie bus pripažinti kalti be pasigailė
jimo. Floridoj dar nebuvo atsitikimo, kad .akasis būtu tokia bausme nubaustas už 
negrės išprievartavimą.

Ligonių Streikas \Kerala Valstijoj
b,—uiui uuuncuut __ •_ffitusuuiįa

James tioffa Visn_  m__ • __uar ion r argų

Demokratai Nesutaria Del 
Leistinų įstatymų

Demokratų Partijos Taryba Smerkia Prezidentą Už {sta
tymų Vetavimą; Taryba Smerkia ir {statymų Leidė

jus, Kurie Taikstosi Prie Prezidento ir {statymus 
Priima Tokius, Kad Jie Būtų Priimtini

Prezidentui.

Gresia Prancūzų
Gelžkelių Streikas

Prancūzijos geležinkelių 
darbininkai ir tarnautojai 
paskelbė 8 valandų streiką 
šį antradienį nuo 4 vai. ryto 
iki po pietų. Vyriausybė į 
darbininkų skelbiamą strei
ką atsakė darbininkų ir tar
nautojų mobilizacija ir gra
sina neklausančius mobili
zacijos įsakymo griežtai 
bausti.

Geležinkeliečiai reikalau
ja pakelti jų uždarbius 
11%, o jei vyriausybė ne
sutiks to padaryti, tai dar
bininkai žada pakartotinai 
skelbti trumpus streikus.

4 Prievartautojai
Floridoj Kalti

Keturi balti vyrukai Flo
ridoj Tallahassee teisme bu
vo atrasti kalti išprievartavę 
vieną negrę studentę 19 me
tų. Prisiekusiųjų teismas, su
sidedąs tik iš baltųjų, atra
do juos kaltais, bet pasiūlė 
teismui jų pasigailėti.

Teismo sprendimas bus 
išneštas gal tik po mėnesio 
laiko. Pagal Floridos įstaty
mą už prievartavimą gresia 
mirties bausmė, bet prisie
kusieji gali pasiūlyti teismui 
pasigailėti kaltininkų.

AR LAIMfiS?

Kugeli B. Sugarmon, Ha. 
vardo universitetą baigęs 
negras, tikisi laimėti Mem- 
phis. Tenn„ miesto komisi- 
Jonieriaus vietą. Be jo. dar 
yra 6 kandidatai baltieji.

Septynios ligoninės New 
Yorke, kur iau. kelios savai
tes vyksta darbininkų strei
kas, sutiko pagaliau pripa
žinti darbininkų uniją ir 
šios savaitės pradžioje pra
deda derybas su darbinin
kais dėl streiko užbaigimo. 
New Yorko majoras Wag- 
ner įsikišo į tą streiką ir 
pasiūlė abiem šalim tartis 
jo pasiūlytomis sąlygomis.

Ligoninės bandė per teis
mą sulaužyti darbininkų 
streiką, bet tas joms nepa
sisekė ir tik po to ligoninių 
vadovybės sutiko derėtis 
miesto majoro pasiūlytomis 
sąlygomis.

Vokiečių Vadai
Šiuo Tarpu Susitarė
Vakarinės Vokietijos va

dai, po dr. K Adenauerio 
“nuomonės pakeitimo” dėl 
traukimosi iš valdžios, šiaip 
taip sulipdė savo vienybę ir 
viešai bent rodo vieningu
mą. Dr. Adenauer lieka mi- 
nisterių pirmininku, o dr. L. 
Erhard lieka numatomas jo 
vietininku vėlesniam laikui.

Opozicinė sočia Idemo- 
kratų partija griežtai kriti
kuoja valdančiąją krikščio
nių demokratų partiją už 
jos “demokratūrą” — nesu
gebėjimą demokra tiškai 
tvarkytis partijos eilėse ir 
pasidavimą vieno vado už
gaidoms.

NĖRA PASOGOS — 
REIKIA MIRTI

Indijoj, Madras mieste, 
šeima iš septynių žmonių 
nusižudė nuodais dėl to, 
kad viena duktė, kuriai jau 
laikas buvo ištekėti, neturė
jo pasogos, o be pasogos 
mergaitės ten niekas nenori 
vesti. Nusižudė motina, pen
ki sūnūs ir duktė be pašto 
gės. Iš šeimos liko tik vienas 
berniukas 11 metų amžiaus.

Indijoj, Keralos valstijoj,

Žilę reformų^ kurios dauį U T C
kam nepatinka. Pereitą sa- ^’..Vniį°4 lsm^te iš sa
vaitę opozicija, kurią suda-ivo eiul korupcijos. Tos 

Įro Kongreso partija ir so- pirmininkas James
icialistai, pradėjo pasiprieši- Hoffa jaučiasi tiek stiprus, 
j nimo akciją prieš komunistų kad jis grasino net visų su- 
valdžią ir žada tęsti pasyvų sisiekimo šakų darbininkus 
priešinimąsi, kol komunis-ir tarnautojus sutraukti į sa

Vežikų (Teamsterių) uni*

dai arba pasitrauks, arba 
bus išmesti iš valdžios.

Komunistai Karelos sei
melyje turi dviejų balsų 
daugumą ir žada nesitraukti 
iš valdžios iki 1962 metu, ka
da turi įvykti eiliniai rinki
mai. Pereituose rinkimuose

vo uniją ir tuo būdu visų 
krašto ūkį laikyti paėmęs 
už gerklės.

bet turi savo vargų ir J. 
Hoiios unija. Teismas jai 
yra paskyręs tris globėjus. 
Kurie neatlaidžiai reikalau
ja, kad unija apsivalytų nue

s&s j
mus” atstovus ir tokiu būdu v,s atldell0J° globėjų rejka
sudarė daugumą. lavimus vykdyti ir pereitų

Opozicija sako, kad ko- savakę apeliacijos teismą: 
munistai nori iš Keralos pa- nusprendė, kad unija priva 
daryti savo tvirtovę, kad lo klausyti teismo paskirti 
paskui galėtų bandyti įsiga- ’glotejų įsakymų. Vadinasi 
lėti visoj Indijoj. 6 žmonės unijoj tikrasis šeimininką:
jau žuvo nuo komunistų po
licijos kulkų.

Plieno Darbininkai 
Ruošiasi Streikui

Plieno darbininkų u: ija 
dar veda derybas su darb
daviais dėl r.rujos darbo 
sutarties, bet maža kas tu-

yra globėjai, kurie gali nei 
patį Hoffą “išvalyti” iš uni
jos, jei jie ras reikalinga tų 
daryti.

Nikaragvos Maistas 
Baigėsi Pasidavimu

Nikaragvos respublikoje
ri vilties, kari nauja sutar- Centralinėjc Amerikoje, iš 
tis bus pasirašyta iki liepos Kostarikos atvykę maišti- 
1 dienos. i ninkai pereitą savaitę sudė-

Plicno unijos nariai nusis-j° ^tinklus ir pasidavė Nika- 
tatę sekti unijos sprendimą rą£vos policijai. Pirma pa- 
streikuoti, bet daug kur be ^avė maištininkų grupė iš 
didelio ertuziazmo, nesj? žmonių, o paskui pasidavė 
daugelis darbininkų per re-!?r paskutinieji maištininkai, 
cesiją dirbo tik kelius mė-^zU!?^ slapstėsi džiunglėje. 
nesiūs ir neturi atsargų ji- Fai kūne maistininkai buvo 
gesniam streikui. (sužeisti kautynėse ar pagau-

Vyriausybė kol kas ne- mažais būreliais, 
bandė tarpininkauti tarp u-! Nikragvos maištininkai 
nijos ir darbdavių. Prezi- bandė pakartoti Kubos da- 
dentas tenkinasi pakartoti- bartinio vado Fidel Castro 
nu raginimu darbininkams žygį, bet nerado užtenkamai 
ir darbdaviams susitarti ir pritarimo ir todėl neatsilai- 
nedidinti kraštui infliacijos kė prieš Somozos karo jė- 
pavojaus. gas.

IRAKE KOVA EINA
DEL VALDŽIOS

-
Irako kariška diktatūra 

dar nėra nusistovėjusi ir ko- 
ra dar eina tarp kariškos 
diktatūros viršūnių ir komu- 
.sitų partijos dėl krašto val
dymo. Komunistai neberei- 
kalauja šiuo tarpu, kad jų 
atstovai būtų įleisti į val
džią, bet užtat jie deda di
deles pastangas , sutraukti j 
savo organizacijas neturtin
guosius valstiečius, kuriuos 
jie vilioja žemės pažadais. 
Valstiečius organizuoja ir 
demokratiška partija, kuri 
varžosi su komunistais dėl 
įtakos kaime ir mieste. Kas 
varžytines laimės, tas gali 
laimėti ir valdžią. 
STREIKAS IR ITALIJOJ

Apie 50 Italijos prekybos 
laivų įvairiuose pasaulio 
uostuose yra streiko ištikti 
ir negali pasiekti namus. 
Prekybos laivyno jūrininkų 
streikas iškilo birželio 8 d. 
ir dar tęsiasi. Streikas kilo 
dėl uždarbių pakėlimo.

BYLINftJASI

Pagarsėjęs pianistas Ube* 
race iškėlė bylą l^ondono 
Daily Mirror bendradarbiai 
Cassandrai už šmeižtą. Li- 
berace kaltina Cassandrą, 
kad šis parašęs jį esant

. Demokratų partijos pata
riamoji taryba, į kurią įeina 
žymieji partijos vadai už 
kongreso ribų ir iš kongreso 
tarpo pasisakė kritiškai dėl 
prezidento politikos ir kar
tu netiesioginiai išpeikė neį
vardytus įstatymų leidėjus, 
kurie taikstosi prezidentui.

Partijos patariamoji tary
ba posėdžavo dvi dienas ir 
priimtame nutarime smer
kia prezidentą už vetavimą 
įstatymų ir už žadamus ve- 
tavimus jam nepatinkamų į- 
statymų. Tuo būdu, pagal 
tą tarybą, prezidentas truk
do bet kokį konstruktyvų į- 
statymų leidimą. Taryba sa
ko, kad kongresas gaišta 
daug laiko “praskiesdamas” 
įstatymus taip, kad jie būtų 
priimtini prezidentui. Mat, 
kongrese demokratai neturi 
dviejų trečdalių daugumos, 
todėl prezidento veto jie, 
negali nugalėti ir išleistieji 
Įstatymai yra arba preziden
to atmetami, arba įstatymus 
teikia kaip surašyti, kad 
prezidentas jų nevetuotų.

Demokratų partijos pata- 
riamojoj taryboj yra susis
pietę žymesnieji partijos va
dai, kaip nacionalinio komi
teto pirmininkas Butler, bu
vęs prez. Truman,, buvęs 
partijos kandidatas Stevens
on, buvę aukšti pareigūnai 
kaip Acheson ir kt. Jų kri
tiškas pasisakymas apie įs
tatymų leidėjus yra kritika 
senato daugumos vado šen. 
Johnsono ir atstovų rūmų 
pirmininko S. Raybum. Ta
ryba reikalauja drąsių žy
gių ir neatsižvelgti į grasini
mą prezidento veto, o parti
jos vadovybė senate ir atsto
vų rūmuose skaito geriau iš
leisti “praskiestus” įstaty
mus, negu visai jų neišleisti 
dėl prezidento vetavimo ga
lios. Tie skirtumai partijoj 
reiškiasi ir kongrese, kur 
pažangesnieji įstatymų lei
dėjai jaučiasi nusmelkiami 
konservatyvinių vadų iš pie
tinių valstijų.

Kol kas nei šen. Johnson, 
net atstovų rūmų pirminin
kas Raybum viešai nepasi
sakė dėl kritikos iš jų pačių 
partijos eilių, bet tarybos 
kritika rodo, kad demokratų 
partijoj yra žymių skirtumų 
ir nesusipratmų.

Vokietijos kandidatai

Vokietijos krikščionys de
mokratai paskyrė savo kan
didatu prezidento vietai 
Heirichą Luebke, kuris iki 
šiolei buvo žemės ūkio mi
nisteriu.

Socialdemokratų kandi
datas rinkimuose yra profe
sorius Carlo Schmidt, pla
čiai žinomas ir gerbiamas 
[politinis vadas.



Didžiųjų lygybe’
Ženevoje tariasi ‘‘keturi didieji”. Trys dideli iŠ Va

karų ir vienas didelis iš Rytų. Visi keturi turi lygų balsą, 
bet visi žino, kad tų didžiųjų lygybė yra tik dėl svieto 
akių. Tikrenybėje iš Vakarų pusės tariasi dvi atominės 
galybės — Amerika ir Anglija, o iš rytų pusės — Rusija, 
kuri taip pat turi atominių ginklų. Prancūzija skaitoma 
ketvirtoji didelė valstybė, bet be atominių ginklų, o tai 
reiškia visai ne tokia jau didelė ...

Prancūzijos vadas gen. de Gaulle jau kuris laikas 
klabena Amerikos ir Anglijos duris ir prašosi įleidžiamas 
į “atominį klubą”, bet jam durys iki šiol uždaros. Neturi 
atominių bombų, — negali būti lygus narys, o bombų 
jam nei Amerika, nei Anglija nė nemano duoti.

Prancūzai gaminasi patys atominių ginklų, bet kol 
kas dar nė vienos atominės bombos neišsprogdino. Tuo 
tarpu gen. de Gaulle nesutinka, kad Prancūzijos terito
rijoj būtų įkurtos atominių raketų bazės, nes jis reikalau
ja, kad atominės bombe< prancūzų teritorijoj būtų pran
cūzų žinioje, o ne vienų 3i_ jgininkų.

Pereitą savaitę de Gaulie nuėjo toliau. Jis pareikala
vo, kad Amerikos karo lėktuvai Prancūzijoj (ten jų esa
ma apie 250), nelaikytų savo bombų atsargų Prancūzi
jos teritorijoj, nes tokios bombos turinčios būti prancūzų 
žinioje. Kadangi amerikiečiai nesutinka, kad jų atominės 
bombos būtų jų ir prancūzų kontrolėje, tai visi Amerikos 
lėktuvai bus ištraukti iš Prancūzijos. Ištraukti kur? Gal į 
Angliją, gal dalis į Italiją.

Ginčai tarp prancūzų ir anglų-saksų yra būdingi 
“didžiųjų” santykiams. “Didumas” dabar matuojamas 
atominėmis bombomis, o ne kuo kitu. Kol prancūzai savo 
bombų nepasigamins ir neišbandys, jų pozicija didžiųjų 
tarpe yra mažiau lygi, negu kitų dviejų Vakarų valstybių.

Ištraukimas Amerikos lėktuvų iš Prancūzijos yra ne 
tik iškaštingas ir daugelių žvilgsnių nepatogus, bet kelia 
visokių abejonių ir anglų tarpe. Kai kurie anglai sako, 
kad prancūzai nori išvengti atominių bombų atakos, to
dėl ir neįsileidžia Amerikos atominių bombų į savo ba
zes ir neleidžia tų bombų atsargų laikyti savo teritorijoj

TZLZ2Ty*5, Sv. SOaAvi?

NAUJI AUKŠTI PAREIGŪNAI

ITtridf fui Ciseahowens (vidary) sveldaa savo nau
ju padėjėjas: Kairėj kraito apsaugos sekretoriaus 
padėjėjas Thomas S. Gatės, dešinėj lavyao sekreto
rius Wiliiam B. Franke.

Ką reiškia 1 nuošimtis?

_  liLU jeigu taip, tai Koaei Anglija ran pnimu Amerikos ick- 
tuvus ir jų bombas ir tuo būdu pasidaryti pirmasis rusų 
taikinys, jei prieitų prie karo?

Prancūzijos prezidentas gen. de Gaulle užsispyręs 
reikalauja savo kraštui tikros lygybės didžiųjų valstybių 
tarpe. Karo metu, kada Prancūzija buvo sumušta ir prie
šo okupuota, de Gaulle tęsė karą iš Anglijos, bet, žino
ma, jėgų mažai teturėjo ir su juo mažai kas tenorėjo skai
tytis. Bet ir tada gen. de Gaulle reikalavo Prancūzijai 
lygybės valstybių pasitarimuose ir nors su juo nei Ame
rika nei Anglija rimtai nesiskaitė, bet Churchill yra sa
kęs, kad jam de Gaulle užsispyrimas nemažai vargo pri
darė. Dabar, kai de Gaulle atsistojo Prancūzijos prieša
kyje kaip prezidentas su didele galia, jis tariasi turįs dar 
daugau pagrindo reikalauti, kad Prancūzija didžiųjų 
valstybių tarpe būtų traktuojama kaip lygi ir, kai tos ly
gybės jam niekas nesiskubina pripažinti, jis “daro išva
das” ir NATO karo sąjungoje dažnai eina savais keliais.

A P z v a lg

i pinigų visai net nemokėda-
Vyrausybė prašo kongre- ma 4 daug že_

są pakelti “lubas ’ valstybės jnesnius nuošimčius, 
paskolų nuošimčiams. Vy
riausybė taip pat prašo pa
kelti “lubas” ir paskoloms, 
kokias federalinė valdžia 
gali užtrauki. Kongresas tą 
prašymą dabar pradeda 
svarstyti.

Dabartiniu laiku Ameri
kos vyriausybė yra įsiskoli
nusi savo piliečiams 280,
000,000,000 (280 bilionų) 
dolerių. Tiek skolų priaugo 
daugiausiai pirmo ir ypač 
antrojo pasaulinio karo me
tu. Bet ir po karo skolos vis 
didėja, tik Trumano laikais,
1946 metais vyriausybė bu
vo pradėjusi skolas šiek tiek 
mažinti, bet kai užėjo Korė
jos karas, skolos vėl padidė
jo ir nuo tę laiko vis eina 
didyn.

Jau per dvi genkartes 
aukščiausios lubos nuošim
čiams už valstybės paskolas 
buvo 4 y2 nuošimčiai. Per
gyvenome du pasaulinius ka
rus ir vėliau Korėjos karą,
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bonų, nes jie savo pinigu^ 
gali su didesniu pelnu su
naudoti pirkdami privačių 
kompanijų “serus”, arba 
dargi laikydami pinigus tau-, 
pymo bankuose, kurie moka
3 )/» . Pinigų pabrangimas!
“rinkoje” verčia ir vyriau- Rinkimai Sicilijoj
sybę mokėti aukštesnius ---------
nuošimčius už jos užtrau- Sekmadienį, birželio 7 d. 
kiamas paskolas, o pinigų Sicilijoj buvo renkamas vie- 
pabrangimas rinkoje įvyko tos seimelis (Sicilija turi ga- 
svarbiausiai dėl vyriausybės na plačią autonomiją Itali- 
ūkiškos politikos. įjos rėmuose). Ta proga A-

Jei valdžia pakels nuo- metiko je kai kas baukštėsi, 
šimčius už jos skolinamus kad Sicilijoj gali įsigalėti 
pinigus nore 1%, tai po tam komunistai, kurie pereitame 
tikro laiko ji mokės ir už vi-'seimelyje iš 90 vietų vos tu
šą savo skolą V/2 daugiau, Į rėjo 20.
negu dabar moka. O kas 
reiškia vienas nuošimtis nuo 
280 bilionų dolerių?

Vienas nuošimtis už 280 
bilionų skolą per metus su
daro 2 bilionų ir 800 milio-jkymo iki rinkimų laimėjimo 
nų dolerių! Tiek kasmet'pasirodė gerokas tarpas, 
reikės įrašyti į federalinės į Rinkimai šiek tiek sustip- 
vynausybės biudžetą dau- .rino komunistus ir kairiuo- 
giau vien tik padidėjusiems sius socialistus. Abi tos par
ketams už paskolas mokėti.! tijos laimėjo po vieną vietą 

Antro Mokesčių mokėtojai turės seimelyje, bet ir dabar tos
/> OlIOTIOil noeJVoeipt i lro/4 rvo_ 1 .a • • . a • a •> _

Tiesa, komunistai ir kai
rieji socialistai (nenniniai) 
palaikė prieš rinkimus bu
vusią Sicilijos autonominę 
vyriausybę, bet nuo palai-

pasaulimo karo metu uz daugiau pasikaštyti, kad pa-! dvi partijos turi tik 32 vie- 
“teupymo bonus” vynausy-skolų davėjai vyriausybei tas iš 90. 
bė nemokėjo net 3%, žmo-įgautų aukštesnius nuošim- 
nės noriai skolino jai pini- čius už savo paskolas.
gus ir už 2.9%, o dabar jau| Kongrese svarstant nuo-....... ............... .........
moka 3% ir dar žada tuos šimčių pakėlimo klausimą,'kratai suskilo ir jau kuris 
nuošimčius kelti, o už ilga- be abejonės, pasisakys ir tie laikas Sicilijos krikščioniški 
laikės paskolas turės net žmonės, kurie yra priešingi “a t s k a 1 ū n ai” ramiausiai 

dabartinės vynausybės ūkis- bendradarbiavo su komunis- 
kai politikai. . tais ir socialistais.

Žinoma į aukštesnius ar jr §juose rinkimuose “ats- 
zemesnius nuošimčius uz kalūnai” pasirodė gana stip-

Sicilijoj visas triukšmas ir 
“baukštimasis” kilo dėl to, 
kad ten krikščionys demo-

daugiau kaip 4 ar 4 nuo" 
šimčius!

Kodėl taip atsitiko, kad 
pinigai “pabrango” ir vy
riausybė nebegali pasisko-! paskolas galima žiūrėti, įįį j Dravedė 9 atstovus i 
linti pinigų už žemesnius kaip į nesvarbų dalyką. Juk o hi vadas Milano
nuošimčius? Kodėl atsitiko, tie patys piliečiai skolina tarias?’ suJ kuo iam dabar

• __į_.________ »» _ 1 f V. • .?_ . patys sudaryti vyriausybe.
pie "įsiygmią Diuozčią vai- piliečiai ir mokescUs moka, Sicilijos rinkimai vvko no stybės skola vis eina didyn, tik kartais yra taip, kad Pet- to JoX
o šių metų (1958/9) biud-įm moka mokeįms, o Jo- Stt

siems jokiu būdu nebalsuoti valdžiai paskolintus pina- komunistus ir už partijas, 
. . , , , 'kurios palaiko komunistus.

?.a^°„m5tu d ^auK Sicilijos žmonės davė atsa- 
eilini, žmoni, deda savo kym? _ jie popiežiaus jsa. 

sutaupaii j valdžios taupymo kym0 visiškai nepabojo

net suvestas au 13,000,000, 
000 dolerių trūkumo*?

Kodėl taip atsitiko, tai y- 
ra ilga istorija. Ilga ir nuo
bodi.

Jei valdžia turi kelti nuo-....................... . k*e ^upus zmo- balsavo, kaip norėjo, o ne
simcius uz užtraukiamas pa- es Raus iš valdžios kiek kaip popiežius jiems norėjo 

_ skolas, tai tam yra viena aukstesmus nuošimčius u* išakyti balsuoti, 
bet nuošimčių lubos buvo'svarbi priežastis — būtent, kartu turės sumokėti šiek:
vis tos pačios ir vyriausybė žmonės nebeperka valdžios įtiek daugiau mokesčių tai Leniniai
galėjo skolintis iš piliečių paskolos lapų ir taupymo pačiai valdžiai, kad ji galė- 

, i 11 n . ■ — .i .... įtų aukštesnius nuošimčius Treti metai iš eilės Len-
rasę” kalmukus ar kitokius
“Keleivis” nerašė, tai gry
nas ‘internacionalisto” Žilė
no prasimanymas.

. . j v j i. • :už paskolas mokėti. Kas čia ^ija prašė Amerikos ūkiškos
ęe™, dabar ir kas pralaimi - sun- pagalbos ir norėjo gauti ne

Teisinfumaa Floridoj
Floridoj Tallahasssee 

mieste eina keturių jaunų 
baltų vyrukų teismas už iš
prievartavimą 19 metų ne
grės studentės. Floridoj vei
kia įstatymas, pagal kurį už 
prievartavimą skiriama mir
ties bausmė. Bet taip jau at
sitiko, kad iki šiolei dar nė 
vienas baltas žmogus ten 
nebuvo pagal tą įstatymą 
nuteistas ir, jei įstatymas 
buvo taikomas, tai tik juo
diems.

Dabartinė byla parodys, 
ar įstatymas taikomas vi
siems lygiai, ar gal balti 
žmonės to įstatymo nėra 
liečiami.

Keturi baltieji, nuo 16 iki 
23 metų amžiaus, yra neabe
jojamai kalti. Jų advokatas 
jiems sugalvojo visokius 
pasiteisinimus — vienas, 
girdi, puskvailis, kitas dar 
nesubrendęs, trečias “geras, 
vaikas” ir t. t, bet tokie pa
teisinimai galima juk taikin
ti ir negrams, kurie įstatymą 
laužo.

Rasių santykiams Ameri
koje Tallahasseee byla tu
rės didelės įtakos.
“Hovercraft”

Anglas inžinierius Ri
chardas Stanton-Jones su
galvojo nepaprastą laivą ne 
laivą, vežimą ne vežimą, 
lėktuvą ne lėktuvą, žodžiu, 
naują susisiekimo priemonę, 
kuriai davė vardą “hover
craft”. Tai yra “skraidan
čios lėkštės” pavidalo, saky
sime, laivas, kuris stovi pa
kilęs nuo žemės ar vandens 
vieną pėdą ar aukščiau ant 
suspausto oro ir gali keliau
ti kaip virš žemės, taip ir 
virš vandens.

Pirmas padarytas nauja
sis vežimas-laivas jau kuris 
laikas buvo išbandytas, o 
dabar jis pasirodė viename 
Anglijos uoste ir visi gali jį 
stebėti. Suspausto oro stul
pai laiko naująjį vežimą pa
kilusį ore, o propeleriai jį 
traukia. Išradėjas sako, kad 
tokios susisiekimo priemo
nės greit keliaus vandeny
nais iki 100 mylių per va
landą greitumu ir galės .ga
benti visokias prekes.

Amerikoje irgi buvo da
romi bandymai su panašiais 
vežimais, bet čia nieko apie 
tai neskelbiama saugumo 
sumetimais.

Kažkoks šventasis, sako, 
vaikščiojęs vandens pavir
šiumi. Dabar atėjo laikas, 
kada ir dideli laivai ar ve
žimai pradės plaukti ar ke
liauti virš vandens. Ir ko

nėra. Jis savo 
pralenkia kitus diktatūrą 
nius režimus. Tuo žvilgsniu 
kalmukai socialdemokratai 
ir kitokių pažiūrų žmonės, 
neišskiriant nė ■ kalmuku

žiaurumu
Kada pinigus

mažiau, kaip pernai ir už- 
valdžiai peniai, būtent, šiek tiek virš 

skolina bankai, tada abejo- 90 milionų dolerių. Bet šiais 
nės nėra, kas iš aukštų nuo- metais Amerika sutiko len- 
šimčių pelnosi. Ir kaip tik kams duoti tik 50 milionų

ir pats įsitikinti, kaip A-'ši-Ifcpinunist,, jei tei».tįlti, ay^nfe^ntei'p^rinaa
ta. sugeba per akis me-j^, visiškai pntt^^Os,

didesnius nuošimčius už perteklių ir už prekes mo-

Kvailo
kas prasimanymas, nes kas 
skaitė “Keleivio” straipsnį 
apie “graždanką”, tas gali

KĄ PASAKYTŲ ikių, kaip Sniečkus ...) pas- 
KALMUKAI? tangas įvestų rusiškas raides

v • «x7*i • „ ~ lietuvių raštui, tai pagal Ši-Komunistų “V ilnyje >®-įiėIų, botų daroiuTne ra-
1^ f S lz* << sinimo sumetimais, bet ko- mokratus ir kitokius nege-kia-s Ritai UR į šjĮžnas 

rus žmones sunkioji bolse- . ,vikų kanuolė _ pjts lietu- Vt SUmet*mU. 
viškojo bolševizmo šefas A-i Juo tarpu mes jau uzpe- 
merikoie — 4 < savaitę pačių bolsevi-
Jis kalba’ apie “graždanką ’
ir kadangi nežino, ar bolše- komis įrodėme, kad Murav- 
vikai kartais tikrai nepasuks Jovas Korikas ir Kaufmanas 
Muravjovo Koriko keliais, P^danką buvo jvedę kaip 
tai apie rusų raidyno prime-
timą lietuviams kalba labai A*. b?li®yikų
atsargiai. Jis sako: Pa.ras^?* lr 18^el8tai Istori

jai netiki?
“Mums atrodo, kad lietuvių Rnl^vikn “Vilnia” ir “in kalbai lotynų raidynas pilnai i ^Olsevikų Vilnis IT in- 

tinkarnas ir nėra reikalo jo keis. teimacionalistas Š 11 ė n a S 
ti. Bet mes taipgi esame tikri, mano, kad vartojimas tokių
kad jeigu kas ir galvoja apie išsireiškimu kain “aužvai- keitimą, tai ne rusinimo’ sume-' ^reiSKimų, Kaip 8UZVĮ1- 
timais. Labai galimas dalykas. Tinti musų tautą į mongolis- 
kad kai kurie kalbininkai tikrai kus lytus” ir pan, yra nege-
mano, kad kiniškas raidynas ras dalykas. Esą, tai rasiz- 
lietuviu kalbai tinkamesnis . .mas ir dar kas tai labai ne-

Cia kalba žmogus, kuris gera. a. Žilėnas nuduoda 
nežino, kaip nuspręs ponai. tiek pasipiktinęs, kad jis 
“tenais”, bet jau iš anksto,net klausia:
yra pasirengęs priimti ru- „ v .

,n<* ku- išeivių"
ne kalbininkai tikrai mano, i žinotų, kad jų ‘kolegos’ iš An- 
kad kiriliškas (rusiškas) 'trojo internacionalo, lietuviškivJdvpae liotiiviii vqikq: ‘socialdemokraUi’ yra rasistai raidynas lietuv ių kalbai j^uj^ su paniek* jjį.
tinkamesnis . Vadinasi, kaip į ri j geltonosios rasės ‘žvairius 
ponai Maskvoje nuspręs, barbarus’ ”.
taip galvos ir A. Žilėnas A-j čia ponas Žilėnas per a- 
menkoje. O jeigu rusai, perais apsimelavo. Apie “žvai- 
“kai kuiių kalbininkų” (to-^nus barbarus” ir “geltonąją

luoti. Argi negalima būti 
maskvinių “internacionalis
tu” ir nemeluoti? Atrodo, 
kad tai nesuderinami daly
kai .. .

{domiausias betgi yra A. 
Žilėno klausimas, ką pasa
kytų “kalmukai išeiviai so
cialdemokratai”, jei jie su
žinotų, ką “Keleivis” rašo? 
Galime nuraminti p. Žilėną. 
Su kalmukais socialdemo
kratais mes visada susikal
bėsime. Bet A. Žilėnas gali 
ar bent galėtų žinoti, ką sa
ko kalmukai apie Maskvos 
budelius. Kalmukai buvo 
viena iš tų tautų, kurią mas
koliai bandė visai išnaikinti 
ir visą jų tautą, neiškiriant 
nei žilų senelių, nei ką tik 
gimusių kūdikių, sakome 
VISĄ TAUTĄ iki paskuti
nio žmogaus, neišskiriant 
nė kalmukų komunistų, iš
trėmė iš jos gyvenamos vie
tos į tolimas Sovietijos toly
bes. Apie tos tautos kančias 
užsiminė ir Chruščiovas 
1956 m., kai kalbėjo apie 
Stalino barbariškumą tre
miant ištisas tautos iš jų gy
venamų vietų. Taigi, ką kal
mukai sako, A. Žilėnas galė
tų žinoti, o mes esame tikri, 
kad kalmukai pritartų 
mums, jog barbariškesnio 
režimo, kaip maskvinis bol-

pažiūrai.
Posakis apie “mongoliš

kus rytus” įėjo į mūsų kal
bą skolintas iš rusų. Rusai 
savo istorijoj skundžiasi 
“mongolų viešpatavimu”, 
kuris tęsėsi apie 200 metų 
ir stipriai sutrukdė rusų 
tautos kultūrėjimą. Totorių 
ar mongolų vardas pas ru
sus rišasi su jų praeitimi. 
Mums lietuviams toks mon
goliškų rytų minėjimas ne
turi prasmės, negut tik no
rint pabrėžti, kad rusai užsi
krėtė senų laikų mongoliškų 
chanų autokratizmu ir žmo
gaus vertės negerbimu. To 
mongoliško palikimo yra ir 
bolševizme.

A. Žilėnas savo maskvi- 
nius dūsavimus baigia tokia 
pastaba. Esą:

“. . . kuomet ateis kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp Lietu
vos ir naujų ateivių Vakaruose 
(o jis ateis, apie tai nėra abejo, 
nės), dešinieji socialdemokratų 
vadai bus tarp paskutiniųjų kad 
jį priimti”.

Taigi, kuomet ateis “kul
tūrinis bendradarbiavimas” 
ir pasipils medaliai bei kitos 
gėrybės iš Lietuvos okupan
tų rankų, tada A. Žilėnas 
galės “bendradarbiauti”. Jis 
ir “Dirvos” p. Rastenis, abu 
kartu.

paskolas. kės lenkiškais zlotais ir tik
6 miiionai dolerių turės būti 
atmokėti doleriais.

BOSTONO “BOMBERIS” Kodėl parama Lenkijai 
VIS DAR LAISVAS sumažinta? Atsakymas yra 

tas, kad Lenkijos vyriausy
bės vadas W. Gomulka ne-Bostone pereitą ketvirta-

busų Ietyje. Sprogimas bu- v ™Penal,s- --- ,----------- -
vodidelfa ir tmkentėjo ne- “į* 108 ne.aP' i™68 .susilauksim, jei ir to
nažai žmonių, net 38. Nuo rusams patai- liau šventuosius vaikvtis ne.
te teikėjau kelis kartus ko- |kaSu^

“Įuotoįrif i^jojnų dūriui

kvailų “šposininkų” policija ™' ^'°kratėkel'slėktuvis, ieškojo 
bombos South Station pati- fe,L/T.T 
pese, tikrino kelias požemi- jį žribdienBfįSwta

režimas vis dar yra, paly
ginti, laisviausias ir duoda 
piliečiams daugiau laisvių, 
negu bet koks kitas bolševi
kų režimas, neišskiriant nė 
Jugoslavijos Tito diktatū
ros, kuriai Amerika sušėrė

nio traukinio stotis. Paga
liau vienas “šposininkas” 
pakliuvo į policijos rankas 
ir bus teisiamas.

AIRIJA BALSUOJA

patai- liau šventuosius vaikytis ne- 
paliausim?

žį trečiadienį Airija ren
ka šalies prezidentą. Visi šimtus milionų dolerių.b „J _ nr __________ ii  spėja, kad bus išrinktas de 
Valera, buvęs ilgametis mi 
nisterių pirmininkas ir se-

W. Gomulkos priklauso
mybė nuo Maskvos šiuo tar
pu daugiausiai yra ekonomi-

naš kovotojas už Airijos nio pobūdžio ir taip yra iš 
laisvę. Bet ir jo priešininkas'dalies todėl, kad Amerika 
•inkimuose yra populiarus ir pasykštavo rimtai paremti 

todėl spėjikai gali apsirikti. Lenkijos pospalinę vyriau- 
Tokio politinio skirtumo tarp sybę, kai ji kreipėsi į Ameri- 
kandidatų nŠT*. 'ką

Penkias savaites keturi 
ministeriai kalbėjo Ženevo
je. . Kalbėjo, šnekėjo, derė- 

’^josi ir riejosi, bet reikalas 
nepajudėjo nė iš vietos.

Rusai nori “išprašvti” ar 
išvaryti Vakarų kariškus 
dalinius iš Berlyno lauk, o 
Vakarai nenori su tuo su
tikti. Apie tą reikalą ir su
kasi visos kalbos. Rusai ma
no, kad Berlyno “skylė” tu
ri būti užkimšta, o Vakarai 
“nesupranta”, kodėl jų bu
vusieji sąjungininkai juos 
nori išspirti iš jų pozicijų 
Berlyne. Taip kalbos ir tę
siasi.

J. D.
Jei tave

UkU
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KAIO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
------- o-- --

Kunigai priei lietuvybę timo. Dabar tenka tuo nusi- 
Keleivio Nr. 22 Senas Di- vilti. Dar tų bažnyčių dalis

pilkas rašė, kad šv. Jurgio ?Mtu^XlTC^
parapija buvo vadinama vi- -. V. . .
su kitu lietuviu naraniiii mo- lauk |,aclų lletuvlM kunigų,
tina. Galėjo taip būti nes Pataikaujančių vyskupų no-
toji Čikagos dalis, Bndge- ra™?- tuvybej
portu vadinama, buvo is se- ' . bažnyčios vvskuDams™ rši„“-tuvių s iže

. .... .. mo vietomis. Jei lietuviai 
čia buvo visi didieji he- būtų paklausę dr. Jonošliu- 

tuvių verslai su Antano OI- po jr j^rę nepriklausomas 
sewskio spaustuve, laikraš- bažnyčias, šiandien būtų vi
eni ir didžiąja knygų leidyk- gai kitap
la.

Ir kitų apylinkių lietuviai Čikafona*
ko prireikę vyko i Bridge- 
portą pasipirkti ar su kitais XXII-sis Lietuvių Ev. 
lietuviais pasimatyti. Tada Reformatų Sinodas tremtyje 
Jurginėj bažnyčioj' lietuvy-i „. . . „ ...
bės buvo tiek, kiek ir kitose i Kiekvienas žmogus laiks 
lietuvių bažnyčiose. ' inu0 la,ko prisimena savo

Čia kunigaudamas kun>ima?\-^artimuosius,
Krušas, norėdamas įsiteikti !?01's,Jls-1/ut^ ."Lllgam nu0 
vvskuDui bene nūatitrukęs. Lietuvos ev. re-
ntLrlain i;.!,,, „k. k . ", iformatai irgi sudaro vienin- pradėjo lietuvybę, ar bent i . . ? .irao seimą. Juos riša bendras
pinti įvesdamas ‘į bažnyčių i??fJimaį’.kuri įie paveldėjo

gą jis iš vyskupo gavo pre- , .. — -
lato kepurę. Už tei jis net 'alk« )le M*™ “t 
Draugo buvo puolami, bet da“ T“ kur butų
tas nieko nepadėjo. ;S?leję.laiks nuo laiko susi-

. linkti ir aptarti savus reika- 
i rA1?ia.m klebonui ;jug Dabar ši kliūtis jau pa-
kun. Martinkui lietuvybė gaųnta< Daugumos lietuvių 
taipp nerupi. Jam klebo- refOnnatų lėšomis 1955 me
ilaujant sv. Apveizdos lietu- buvo nupirkta Chicago- 
vių. parapijoje naujieji atei-:je bažnyčia. Prie jos dabar
™ veikia parapija> kurią afi_
timų del lietuvių kalbos mo- tarnauja du kunigai. Pamal- 
kykloje. Vyskupas uz tą uo-dos laikomos tik lietuvių
iŠ”!?- ,an.gLU ^un\ kalba. Pamaldų tvarka ly-
Martinkui davė didesnę pa- tokia, kokia ji buvo ir

, . . „ . Lietuvos reformatų bažny-
Kitas kunigas, rodos, Pet- !^ose Bafnyčia yra šiauri- 

rauskas, vikaraudamas sv. neje miesto dalyje, 1942 N. 
Juipo bažnyčioje, buvo di-jSpauding Ave
delis lietuvių kalbos irnsko | Kiekvienais metais čia 
as lietuviška priešas. Vė- šaukiamas lietuvių reforma- 

nau jis vikaravo Cicero j sv. įu sinodas, kuris paprastai
Antano parapijoje. Uz uo- trunka dvi dienas. pirmą 
lumą vėliau gavo parapiją. djena vyksta sinodo posė- 

Lietuviai kunigai, nuolan- džiaf, o‘antrą dieną laiko- 
kaudami vyskupui ir tuo ti
kėdami gauti paaukštinimą, 
parduoda savo lietuvišką 
sąžinę.

AUTOBUSAS ATSIMUŠĖ Į TĄ MEDI

Netoli Phoenis, Ariz., autobusas atsimušė « mcuj ;r užsidegė. Sudegė 16 žemės ū- 
kio darbininku ir 20 sunkiai apdegė. Kairėj vienas negyvas keleivis ištraukiamas iš 
sudegusio autobuso.

Kiekvienas reformatas yra atgijusi ir kiekvieną vilioja
kviečiamas ir laukiamas.

P. B.

Bajerčius - tebesisuk inč ja 
Chicagoje

Keleivio Nr 20 buvo spė
jama, kad “žymus veikėjas” 
Bajerčius išvyko j Lietuvą. 
Vėliau patirta, kad jis tebe- 
sisukinėja Chicagoje.

Toj pačioj žinutėj buvo 
minima, kad jis nėra gydy
tojas. Pasirodo, gydytojo 
teises iis ravės vokiečiu o-—— «r— o” • z— ----------------- c -
kupacijos metu paskutinia
jame Kauno medicinos fa
kulteto posėdy.

IllUį Jl ' l * ' ' '• ---

WATERBURY, CONN.

Bus Sandaros gegužnė
Sandaros 2-sios apskrities 

metinė gegužnė bus ši sek
madieni, birželio 21 d. prie

AUKOS L. D. D. 
DRAUGIJAI

BALTIMORE, Md.
Apie “Keri” parką į vienintelė Baltimorėj vieta,

„ „ zl. A . ,. kur pabūti ore sueina krūve-
Carroll (lietuvių vadina- j-n senjeji ateiviai. O šiaip ’ 

marae “Keri ) parke jau daugumas gyvena išsiblaš- 
kuris laikas neveikia vai-, po visą miestą, retai vie
kams maudytis prūdas (ba->nas su kitu susjtikdami. Per 
seinas). Buvo įprasta, kad?di dienas dažniausiai sė- 
taškėsi (duobė negili, suau-'d| savo “frontrumyje” prie 
gūsiam vanduo buvo tik iki jangO jr baisiai nuobodžiau- 
kelių) vieni baltieji. Kai, įsi- '.

drąsinę, pradėjo tarp jų J 
maišytis ir juodukai, baltieji 
tuoj išretėjo, kol netrukus 
liko tik vieni juodukai.

Aplink čia gyvena baltie- Nebetoli verslininkų 
ji, darbininkai, tarp jų ne- gegužinė 
mažai lietuvių, senųjų iri gjais metais didžiausia j, 
naujųjų ateivių. Prūdų uz-1 žiausia gegužįnž bus Ue-
plūdas juokams. aplink - « Veislininkų Rūmų 

mm. pasipiktino Mieste vai-: buto) ,. 12
dyba. eme skųstu, kad juo-£ ; je Jutima-
dūkai netvarkingai elgiasi,! .

Parko lankytoja* 

PITTSBURGH, PA.

laksto nuogais užpakaliais. 
Tada baseiną išardė, užpylė 
žemėmis — nei vieni nei ki- 
jti nebegali juo naudotis. 
Smalkesnis vėjas tas palai
das žemes pakeldavo debe
siu : žerdavo praeiviams j

iš miesto vykti kur tyras o-
ras. Į gegužinę yra pakvies- ______

maj°r?s_ s'j'j i Lietuviu Darbininkų 

kime, kad jie atvyks. Lau-!D‘ “JJ įvažiavimo pro-akls, 0 Bayard gatves gy- 
kiame svečių ir is kitų v,e-> LDD į, k (Bostone) 
tovių, nes Sandaros narių 1 v
visur yra. Taigi bus progos D Jr 
susitikti su jais. kp. (New Yorke)

mos iškilmingos pamaldos 
ir užbaigiamas sinodas.

Šiais metais sinodas ren
kasi birželio mėn. 27 ir 28 

Didelėj Čikagoj su jos 16 d. d. Prasidės birželio 27 d.
lietuvių parapijų tik viena 
beišliko lietuviška. Tai pre
lato Paškaus parapija Mar- 
ųuette parke. Antra yra Ci-

4 vai. po pietų. Sekmadienį 
— birželio 28 d, 10 vai. 
prieš pięįt įvįrks iškilmingos 
pamaldos, Iftiriipinetu gie-i i* a • > aceroj klebono Albavičiaus, dos solistai.' Po pamaldų, 

didelio lietuvių patrioto. To- kaip visuomet, bus bendri 
pietūs ir po to sinodo užda
rymas. šio sinodo metu bus

se parapijose dar ir naujieji 
ateiviai gauna prieglaudą
šeštadieninei mokyklai, kur i plačiai paminėtas Jono Kal- 
gali vaikus lietuviškai pa-ivino 450 gimtadienis ir nuš-
mokyti.

Skauda, kad kadaise at
vykę lietuviai statė bažny
čias, prie jų mokyklas lietu
vių kalbai išlaikyti. Jie ma
nė, kad jų pastatyta bažny
čia bus lietuvybei pastogė, 
priemonė apsiginti nuo ištau-

viesti jo darbai.
Laukiama, kad kiekvie

nas lietuvis reformatas pa
sistengs sinode dalyvauti. 
Chicagoje esanti bažnyčia 
yra visų laisvojo pasaulio 
beturiu reformatorių cen
tras ir nuosava pastogė.

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerilco*. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pedfiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatftia” 
įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.dmo
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs mitta* 
Yelk»wstone Parkas su verdančiais šaltiniais, mežkomto ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kafc> gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs pošeedų urvai 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su

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

“KELEIVIS”
06 East Broadvray So. Boston 27, Mas*.

Žinoma, bus gėrimų ir už
kandžių, visi bus patenkinti. 
Kviečiame ne tik Sandaros 
narius, bet visus lietuvius.

Dzimidas

Po $45: K. Bukaveckas ir
J. Tumavičius, abu iš Cliff
side, N. J.

Po $25 LSS Centro Komi
tetas ir LSS 60 kp.

Po $20: J. ir J. Vinciūnai, 
Cambridge, Mass.; LSS 
116 kp.; C. Lake, So. Bos- 

Jton, MasS. ’ u e '
Malonu* ir įdomūs piknikas į Po $15: J. Stružas, Rock-

AKRON, OHIO

Amerikos Lietuvių Tary- ford, lik; V. ir M. Anestos,
bos skyrius ir Lietuvių So- r T _
cialdemokratų Sąjungos 20- ‘ ifir
kuopos bendras piknikas ?.O:?;irJc a:p. 
kilo rl i CIUKJS, Ili2^hl3ndS, N. J.,

J. ir A. Buivydai, Woodha-bus birželio 28 d., sekma
dienį, 1:30 vai. popiet N.

Lakewood ežero, Belleview Trumpikų sode (773 Bisson 
Grove Park, 36 Lakewood iAve )
Rd ~ 1 * 1 ’

ven, N. 
Dorchest

Y.; P. Brazaitis, 
?r, Mass.; P. Švei

ventojams į langus ir duris. 
Jau suėjo trys metai, kai 
tranką tokia netvarka, kai 
šis gražiomis liepomis apau
gęs parko aptvaras paveik
tas dykyne. “Bagočių” apy
linkėje, turbūt, miesto val
džia būtų veiklesnė.

šios miesto dalies “City 
ImprOvement AsSOviatiOTi” 
(piliečių sueiga, kuri rū
pinasi savo apylinkės įvai
riais pagerinimais) daug 
kartų klebeno į Baltimorės 
parkų valdybą, kad šią vie
tą tinkamai sutvarkytų. Ko 
nori biznis, tai atsiranda per 
vieną naktį. Bet, kai reikia 
kokio pagerinimo žmonių 
naudai ar patogumui, tai ne
gali sulaukti metais.

nian Country Club (Coal 
Volley Rd., Jefferson Bo- 
rough, Pa.y važiuojant 51 
keliu).

Gegužinėj šokius grieš 
žymus ukrainiečių orkestras, 
bus šokių kontestas, geriau
sia šokėjų pora gaus dova
nų. Taip pat bus apdovano
tos jauniausia, seniausia ir 
daugiausia vaikų turinčios 
lietuvės motinos.

Bus renkama ir Pittsbur
gho lietuvių gražuolė, kuri 
taip pat gaus brangių dova
nų.

Visą dieną gegužinėj 
skambės lietuviškos dainos, 
visi atsilankiusieji gaus vel
tui šalto alaus tiek, kiek no
rės.

Gegužinės programą tvar
kys SLA prezidentas Povi
las Dargis ir Aleksandras 
Savolskis.

Reikia pažymėti, kad 
Pittsburgho Lietuvių Preky
bos Rūmai yra vieni veik
liausių Amerikoje. Jie visa
dos remia lietuvių tautinius

i. Pradžia 12 vai. šokius i visi maloniai kviečiami'į\au^ka.s' Kc^ndale, Mass.; 
ieš Rudaičio orkestras. .... 'dalyvauti. _ ramavieius, So. Boston,
Gegužine renčiama pačiu! * Mass.: Ona Sandow, Brigh-

gnes
Gegužinę rengiama pačiu 

geriausiu laiku, kada gamta Rengimo Komisija

VASARIO 16 GIMNAZIJA DĖKOJA
• •

Bostone kifrįj’ 
didžiulis Iii

Pernai rudenį 
buvo surengtas 
simfonijos koncertas. Jam 
rengti buvo sudalytas platus 
įviairių visuomenės organi
zacijų atstovų komitetas, 
kuris iš koncerto pelno $200 
pasiuntė Vasario 16-sios 
gimnazijai.

Gimnazijos vadovybė per 
Balfo skyriaus ižd. A. Brič
kų atsiuntė šitokio turinio 
padėką:
“Didžiai Gerbiamas Pone 
Bričkau,

už Tamstų komiteto žy
mią 200 dolerių auką esa
me pasiuntę Tamstos antra
šu mūsų pakvitavimą - pa
dėką Nr. 5402, bet mums rū
pi dar kartą padėkoti Tams
toms už tokį gražų įnašą 
mūsų jaunimui ir juo besirū
pinančiai mokyklai bei pa
sidžiaugti Tamstų kultūri
niu laimėjimu.

Lobai džiugu, kad Tams
tų surengtas koncertas davė 
didelį įnašą į kultūrinį mūsų 
bendruomenės gyvenimą, 
kad jis buvo didžiosios Bos
tono spaudos palankiai į- 
vertintas, o Bostono bei a- 
pylinkių tautiečių gausiai 
aplankytas. Labai malonu, 
kad toks lietuvių kultūrinis 
parengimas nedavė dažnai 
pasitaikančių materialiniu 
nuostolių, bet davė pelno,

s panaudojate 
jtunimo -švietimo 

reikalui - Vasario- 16 Gim- 
Tamstu

ton. Mass.: V. Dagilis, To
ronto; LDD 30 kp. Montre
aly: S. ir M. Michelsonai, 
Milton, Mass.: Nora Gugie
nė, Chicago, III.; A. Jen
kins, Havajai; V. Sirutavi- 
ciųs, Detroit, Mich.; ' P. 
.Markus, Blackstone, Mass.';

! I.eona Patterson, New
nazijos paramai. Y’^lYork: LDD 3 kp. St. Bre- 
šioji auka mums yra brang! Bl.ookiyn, N' y. 
ir prasminga daugeliu at-i po , RimaviSus>
avi'8'y- .. . Brooklvn, N. Y.; Akelienė

.h JTO brang, ir todėl kad, N. y.,
aernet po Velykų pradėjo-, . M s d Bos.
me lyg jubiliejinius desim-,, ,,o?s o Aukštuolic. 
tuosjm mokslo metus o jų Brook|.^; N. Y.; W. 
pradžiai, su geroka, pad.de-|Amb( i;,w,kivn> y..
justomis skolomis ir neuz- , ; ’ ,.,.ook|įn N. y
tikrinta artimihusia ateiti- J.- Kondroš ka, Chicago, III.;'mi, turėjome nemaža rūpės- s 
čių ir abejonių ar juos iš- ' ’
LV2Ž"e- .Visa.?U.ė Pa'an-|vi11e, Pa.; J. Andriukaitis, 
kesmų gimnazija, jvyk.ų.' Av() A[ c Petrauka^

-a -U’ kU',™ Boslindnle, Mass.: A. Valei-
’T?® a' ka, Bedfo d, Mai; D. Pa- 

bai žymus, padėjo mums ’
nors dalį skolų nugalėti ir
patikrinti saugesnę materia
liniu atžvilgiu

Cibulskis, Stamford, 
Conn.: S. Bakanas, Bridge-

įleckis, So. Boston, Mass.;
S. Janeliūnas, So. Boston,

_ So. Boston, Mass.; B. Spū-
•M w gimnaz!"’sidienė, Uoodhaven, N. Y.;veiki, bent .k. .asams atos- , ,,fi k|) Cocoa’ p,^. y

_ ,, Pilka. Detroit, Mich.; M.
’T’m8- Balchimas. Detroit, Mich. tuo savos tremties mokyklos 

prisiminimu, Tamstos labai Juodviršis,Po $ 1: S.
Oakville, Ont.

.___ - • i i- -• i Po $ >: J. V. Jonaitis, Dor-pne mūsų mielų rėmėjų pa-! , . M 
stangų toliau išlaikyti Vasa-i p į2. į/ ’Svitoiuj, Gra. rio 16 Gimnaziją. Už tai LJr’ v $i 
Tamstoms ir visiems Bosto- 1 
no bei apylinkių lietuviams 
labai nuoširdžiai dėkojame 
mokytojų, mokinių ir perso
nalo vardu”.

didžia dalimi prisidedate

ir X $1.
Viso labo $666.
LDD Centro Komitetas 

visiems nuoširdžiai dėkoja.

Nepamokysi erelio skraidyti.
Niekada nėra vieniši tie, ku

ri u us lydi kilnios mintys.

Tiesa, pagerinimai buvo kultūrinius reikalus, savo 
daromi, bet tik mašinoms aukomis prisideda prie Lie- 
lakstyti po parką: išpilami tuvos laisvinimo reikalų, 

nauji keliai, senieji paplati- Į lietuvių verslininkų ge-
narni. Tuo būdu nuskriau- 
džiami pėstieji, nes jiems 
siaurinamas žaliasis parko 
plotas, čia miestas tvarko
mas taip, kad automobiliai, 
matyt, svarbesni, negu žmo
nės, Vaikai ir suauąę nesau
gūs gatvėje, bet ir parke 
jiems nėra saugumo nei ra
mybės, nes skersai ir išilgai 
čia zuja mašinos. Parkai vi
same pasauly skiriami pės
tiesiems pailsėti, pakvėpuo
ti geresniu oni. O čia auto
mobiliams leidžiama viską 
sudarkyti.

Visą tą laiką miesto gal
va buvo italų kilmės demo
kratų jrolitikierius D’Ales- 
sandro, kuris kalbėdavo, 
kad ginąs neturčių reikalus. 
Tik dabar, po trijų metų, 
miesto ponai teikėsi pakru
tėti: į buvusio prūdo vietą 
veža daugiau žemių ir kada 
nors (gal kai baigsis vasa
ra?) apželdins žole ar gėly-

guzmę visuomet atsilanko 
žymių miesto, valstijos ir 
federalinų pareigūnų, kon- 
gresmonų.

Todėl visi būkime lietu
vių vei-slininkų

Fr.

LOS ANGELES, CALIF.

Lietuviška parapija virto 
tarptautine

Los Angeles lietuviai tu
rėjo šv. Kazimiero parapiją, 
bet jos klebono kun. J. Ku
čingio pastangomis ji pa
versta tai*p tautine.

Prieš tai sujudo visos lie
tuvių krikščioniškos organi
zacijos. Jų delegacija lankė
si pas Ix)s Angeles arkivys
kupą kardinolą Mclntyre, 
bet ir čia nerado jokio prie
lankumo.

Tada tų organizacijų su
dalytas komitetas padavė

nais. "6 ~tuo tarpu, užėjus A P a f.1 a Įsajam
viesului, tos palaidos sausos Washingtone. Jis
žemės viską aplink apneša Praso SJ. Kazimiero bazny- 
dulkėmis. c1^ perduoti lietuvių ordino

šiame aptvare po liepa y- 
ra parko stalas su suoliu
kais, kur susirenka pakor- 
tuoti lietuviai pensininkai. 
Gražiomis dienomis jų 
“darbas” jau prasideda nuo 
8 vai. ryto. Kai vieni nueina 
Įlietų, tai kiti juos “pava
duoja”. O sekmadieniais 
matysi juos susimetusius ant 
suolų kur parko gilumoje ir 
šnekučiuojantis.

Jei neskaitysim karčiamų,
tai “Keri” paikas belikusi,

administracijai, pvz. Lietu
vos provincijos Marijonų or
dinui.

Atrodo, tai bus tuščios 
pastangos, nes katalikų baž
nyčia į parapiečių norus ne
kreipia dėmesio.

MŪSŲ ATSTOVO ANGLI
JOJ NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks: J, 
Ve ne kūnas, 1 RockwoU 
Cress, Obriston, BelIshiH,



Puslapis Ketvirto KELEIVIS.

rašytojas
P.

Birželio 7 d. Vilniuje il
gai džiova sirgęs mirė poe
tas, dramaturgas Petras 
Vaičiūnas, 69 metų amžiaus.

Velionio eilėraščiai pasi
žymi saulėtumu, giedria 
nuotaika, gyvenimo džiaug
smu, juose daug patriotinių, 
visuomeninu motyvų. Jis y- 
ra ir dažnai dainuojamos 
dainos “Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim” žo
džių autorius.

Bet daugiausia jis žino
mas savo scenos veikalais. 
Nepriklausomoj Lietuvoj jis 
buvo tapęs valstybinio Kau
no teatro dramaturgu, jame 
vaidinta daug jo paties pa
rašytų, o taip pat jo verstų 
veikalų. Iš jo veikalų minė
tini: Tuščios pastangos, Pa
triotai, Sudrumsta ramybė. 
Nuodėmingas angelas, Sta
bai ir žmonės, Naujieji 
žmonės, Prisikėlimas ir tt.

Jo Tuščios pastangos buvo 
vaidintos ir išeivijoje. Jas 
statė Bostono, Los Angeles 
Dramos Sambūriai. “Nau
juosius žmones” vaidino 
Čikaga ir kt, Hartforde 
“Prisikėlimą” ir tt
Statys paminklą generolui 
Kležčinskiui

Vienas mūsų skaitytojas 
gavo laišką iš savo giminai
tės, meno mokyklos studen-

personalo 162. Akademijos;
rektorių esąs Jonas Bulavas,
'prorektoriais Pranas Sveti- 
ka (mokymo reikalams) ir 
[Povilas Šklėrius (mokslinio 
'tyrimo reikalams). Po karo

pažymėjimą, jog ^xena akademija išdavusi baigimo 
viena, niekieno neišlaikoma, ldj ,„mus 2698 asmenims, 
netun giminių. Jei asmenis-.
kai Čerekienė būtų į miesto Rūtai apie Sruogą 
vykdomąjį komitetą atėjusi,
kas žino, gal ir būtų gavusi Maskvoj leidžiamas lite 

ratūros žurnalas Novyj M ir itokį pažymėjimą. Bet pati^ dino A ^<^0 re.
guli Jurbarko ligoninėje. įenzl« apie rašytojo Balio
Krašė j vykdomąjį komite-^^ i,1l(‘VU ,mlsK« i 
tą laiška. Si laiška pavartė (Štuthofo konoentrae.jos 
Palangė miesto vykdomojo ^vykios atsiminimai).
komiteto pirmininkas Dičiū- Moteris tvarko miestą 
nas, ir visapusiškai apsvars
tęs nutarė: pažymėjimo ne- Telšių planavimo reika-
išduoti. 0 kad būtų aiškiau, inz' Danguole
pasiuntė tokio turinio atsa 
kymą:

Kesminienė.

Mirė dr. R. Šliupas
Birželio 2 d. mirė dr. Ro-:

“Prisiųsti pažymėjimą,
kad jūs neturite giminiu, ku- ... , ,
rie privalo išlaikyti, pagal į- kas Šliupas d‘- Sliu->

'po brolis, 93 metų amžiaus.; 
Velionis buvo vienas pirmų-

tės. Ji tarp kitų naujienų ligos lapeliai, algalapiai,
Tas<k ,ac* .. . , . . kiti dokumentai, bet toks

Dabar Lietuvoje didžiai
yra gerbiami kovotojai už 
darbo žmonių reikalus, 
jiems statomi paminklai, jų 
atminčiai pavadinami mies
tai, mokslo įstaigos, jų raš
tai yra rūpestingai surankio- 
jami ir išleidžiami. Greitu 
laiku mūsų sostinė pasipuoš

statymą neturime galimy
bės.

Minėto pažvmėjimo išda- ji gydytojų Lietuvoje, dir-Į 
vimui būtinas pasas, jo se-iį>? Kaune Ilgą laiką buvo; 
rija, numeris ir kieno išduo- Raudonojo, kry-Į
tas.”

Čerekienė kreipėsi i Jur
barko ligoninės vyr. gydy
toją Perevičių, prašydama 
patvirtinti pažymėjimą, liu
dijanti jos paso išdavimo 
datą, seriją, numeri ir visą 

į kitą, ko, anot Palangos va
dovų, reikalauja Įstatymas.

Su daugybe Įvairiausių 
klausimų i ligoninės vyr. 
gydytoją kreipiasi ligonys, 
bet su tokiu — pirmą kortą.
Ir vyr. gydytojas sutriko.
Su ligoninės antspauda iki 
šiol buvo tvirtinami recep-

žiaus Dr-jos pirmininkas.

pažymėjimas .— ne. 
ligoninė ie dar nėra buvę to-~ ------ v -  ------ ----- J 
kio atsitikimo.

—Jei nėra buvę, vadinasi,
negalima — nusprendė. 

Kabliukas buvo rastas, ir
vyr. gydytojas pažymėjimą 
patvirtinti atsisakė.

Tada Čerekienė tuo reika-

KAS ČIA GALtTV BCTI?

bunhu įspėti. O tai yra vieta netoli McRa , ua., kurioj traukinio garvežys nuėjo 
nuo bėgiu. Traukiny buvo vežama ir 20,00 > galonų nuodingų dujų. Bijoma, kad jei 
jos išsiliejo, gali būti pavojaus apylinkės gyventojams.

Paremkime TAUTOS FONDĄ
(Prel. Jono Balkūno radijo kalba)

Kaip Tautos Fondo Pir- nenueiti slystkeliais, palaiko 
Panaikins Kauno kapines [rnininkas kreipiuosi Į visuo-[viltį sulaukti laisvės ir ne- 

kurios men§ švenčiausiu reikalu.' priklausomos Lietuvos pri-
Kai didžiosios valstybės sikėlimo.

Kauno kapinės, 
buvo prie Vytauto gatvės, Į
panaikinamos'. Iki birželio delasi mažl.'ifi tautų sąskai-l Tautę® Fondas šiai akci- 
i d roitėin nranočti mi«to:ton, mes turime susirūpinti jai išleidžia per metus kele- laido ^JbiS £<S Lietuvos likimu. Ar ji bus t, tūkstančių dolerių. Iš 
ma to ar kito asmens palai- ■?a*s'?nt?: ar gaĮutmm pa-jkur Tautos Fondas pinigus 
kai iškelti i kitas kapines, likta Rusijos meškai? Viena įgauna?
Tas pranešimas tebuvo pa- alsku: kad tylėti ir ramiai Pagalbon ateina ALTas ir 
skelbtas tik gegužės 19 d., ,aukt‘ klen° .n0'.'s malonės, geraširdžiai patnotai lietu- 
todėl per tekį trumpą laiką negalime. Privalome jung-.viai. Nors sunkiai verčiasi 
daugelis negalėjo apie j'i su-itls’ vekti ir šauktis į laisvąjį musų tautiečiai. Eui opoje, 
žinoti. ' pasauli. Propaganda siais Pietų Amenkoje ir Australi-

: laikais yra šaltojo karo ’ joje, bet ir jie aukoja radijo
Mirė Milkevičius svarbiausias ginklas. [palaikymui. Gausiai remia

Gegužės 17 d. TelšiuoJ Ryšiams su laisvuoju pa-[kanadiečiai, ^et vistiek dar
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čią, saugoja savus senus vardus, 
tebesilaiko kalbos žodžių, kokius 
vartojo prieš tūkstantį metą.

O mes lietuviai pasisavinome 
visokių svetimų vardų — žydiš
kų ir kitokių. Net nepriklauso
moj Lietuvoj kai kurie kunigai 
atsisakydavo vaikus knkštyii, 
jei jiems tėvai norėjo duoti gry
nai lietuvišką vardą. Kiti sutik
davo ir lietuvišku vardu krikš
tyti, bet būtinai reikalavo antro
jo vadinamo krikščioniško var
do.

Jei lietuviai turėtų daugiau 
pagarbos sau, taip nedarytų.

Pakruojietis

KAIP JIEMS RŪPI 
TAIKA

tą padaryti.
Šiandien iš didelio skai

čiaus buvusių sovietinių sto
vyklų kalinių galime susida
ryti aiškų vaizdą, kaip ten 
žmonės išnaudoj’ami iki pas
kutinio gyvybės lašo.

Ateis diena, kada ir bolše
vikiškų vergų stovyklų bu
halterijos bus visiems žino
mos.

SĖAiiVTOJV BALSAI

Už vyžas š mtą rublių
i “Laisvėje” dažnai skaitau, 

kad Liet oje dabar “klumpių 
vietą užėmė balai, kad žmonės 
lengviau dirba, geriau valgo, 
šviesesni gyvenimą gyvena”.

Man parūpo iš pirmųjų šalti
nių patisrinli tas maskvinių da
vatkų skelbiamas žinias, todėl 
parašiau savo giminaitei j G. 
miesteli, is ten gavau atsaky-

šitoie se skrandžio vėžiu mirė Mit- saul™, su išeivija ir su pačia P61* maža, kad pilnai palai- ma. kad batus avi tie. kuriedir- 
fciioje be SManuzio vėžiu mile .uit ......... T loicvlnimn nmivinm. ba gerus darbus ir gauna dide-kevičįus, ilgametis notaras' °kuP™ta Lietuva palaikyti i Mų laisvinimo propagan-

nepriklousomos Lietuvos ^la tyriausio Lietuvos Iš-^^- .. ...
iaikais laisvinimo Komiteto užda-l Tad brangus lietuvi - he-

Kairas---- -----------------
siunčia iš Amerikos.

Nepasitenkindamas tuo atsa-

Komunistai visa gerkle 
visur rėkia apie taiką, bet 
viską daro priešingai, visur 
sėja netaiką.

Štai Stockholme posė
džiavo jų sukurta “Pasaulio 
taikos taryba”. į ją kreipėsi 
Švedijoje gyveną pabaltie- 
čiai, prašydami paveikti 
Maskvos Įstaigas, kad leistų 
iš Pabaltijo Į Švediją pas gi
mines persikelti senai, ligo
tai pabaltietei.

Rodos, kaip čia tokio pra
šymo nepatenkint Deja, ta
ryba atsisakė tarpininkauti.

Žygiai dėl tos moters ir 
kitų senių ir ligotų giminių 
persikėlimo Į Švediją buvo 
jau anksčiau daryti, buvo 
kreiptasi betarpiškai Į sovie
tines Įstaigas, o taip pat i>er 
Švedijos Raudonąjį Kryžių 
ir kitais keliais, bet vis be 
pasėkų.

Švedijos moteių organi
zacijos kreipėsi ir į patį 
Chruščiovą, bet ir tas nie
ko nepadėjo.

Tai šitaip jie nori taikos.

KAIP SUSOVIETINO 
LIETUVĄ

Jei kas norį žinoti, kaip 
Lietuva buvo sovietinama, 
perskaitykite žymiausio Lie-

Pa™inkla generolui 'Iu kreipėsi į Jurbarko mies- 
Klescinskiui, kurj nužudė Lo vykdomąjį komitetą. Pa- 
lietuviški burzuazimai “

vinys su Tautos Fondo pa-'tuve, Padėk Tautos Fondui j kymu. parašiau kilau Kiminai-, m.
išlaikyti monotoringą, Eltos "I1.1, Is ten man ai. «■»<»»«•«• anovo P™»- My-

J sake dar a sKiau. - ’kolo Romėno knygutę “Lie-
lokių vyžų. kaip annnmei, tuvo, „yjetiiacija”. 

dabar niekas neuenesioja, dabar . . . , . ,
Tautos Fondas romia Ra bandeles. Padėk palaikyti tą I*r.ka™a. krautuvėse. Jų Viršus į kaip ,V°
i autos ronaas remia Ka-__.. _  ______a/ri ts_s.._ _ j auneklmis. o padai guminiai. L z naikinta Lietuvos valstybės

Lietuva 
val

domoje Sovietų Valstybėj 
kaip jos dalinys”.

Kiekvienam patartina tą

Nei medžių nei paukščių . . u
. x ' r Kokia naealba duoda ' biuletenius ir Romos, Vati-
! Tautos Fondas? !kan° >*» Madrido radijo va-

dos apylinkę ištremtasis ra 
šo savo dėdei

galba.

šo savo dėdei: runaas remia Ka- . navprirtaia T imtuvą Įaudek,inis- ° Pada’ guminiai. Už naikmta Lietuvos vals“Verkia mano širdis, kad dl-?° Taiuybą, kun palaiko Hetu^taisvdrdmo 10- rubi"’° ** *««»« padėtis, ir U
aš esu toks nelaimingas, at- JaiJvu0Ju pasauhu , .. . ,aisvaiame Dasauiv- taf i? 120 r! ‘.P*»Kendo komunistųakcijai laisvajame pasauly

.'. Z.1LUCJU ten * puncn-u} vciv- tsh.iitas nuo namiškių, nuo ;• v-——.... .. ... . . laisva
Mikienės pažymėjimą ir trak- savo gimtinės. Lėkčiau, kaip £ udaiso —b{- 

-.telejo pečiais, lyg duodami garnvs. įei snamus turėčiau. 11S RLiuso pianesimus įs Vii- ,____ tuk.._ :__

.... - . . , , na”' žiūrėjo ten i patiektą Čere-(skirtas nuo namiškiu, nuo “ pavergta Lietuva. Tamy-
cionahstai uz tai, kad jis; - ‘ '
kovojo už 
reikalus .

Ar
statytas paminklas genero-igmg

darbo ŠIUO
adresu: Lithuanian Natio
nal Fund, Woolworth Buil- 
ding, New York City, N. Y.

vyžomis ir mesią vežame ir Į 
bažnyčią einame. Vasarą vaikš-' 
tom basi. nes guminiai padai 
labai degina koją.

Dabar man aišku, kokią tei- knygutę perskaityti.
žmonių telėjo pečiais, lyg o__ _______r_____________ ,

Vf.,* .. . , [suprasti, kad toks klausimas (kur akys neša, nes pas mus p*aus Maskvos radijų, se-
Vįlniujepikiai bus pa-ijg karto neišsprendžiamas, dykuma, nėro nei medžių, ka Lietuvos spaudą. Užra- 

visanUSlŠkai svarstvti n o i inL-in rbjr- pranešimus, perduoda

Tai buvo caro armijos ge- — ne notarinė kontora. sur juoda . . . džiami Eltos biuleteniai vo-
nerolas, po bolševikų per-j Pažymėjimo čerekienei “Dar neturiu keturių de- kiečilK italM» ispanų, anglų 
versmo pabėgęs Į Lietuvą ir nepatvirtino. šimčių metų, o jau plaukai lf lietuvių kalbomis,
nepriklausomoj Lietuvoj Notarinės kontoros Jur-[pradėjo žilti. Niekad nesiti-: Monotoringo tiksliai už
tarnavęs kariuomenėj. Klės- barke nėra. Išvažiuoti ji kėjau, kad žmogus gali pa- rašytos radijo žinios sudaro

VERGŲ DARBO 
APYSKAITA

sybę skelbia Bimba ir jo gengė. 
Jie čia Brcoklyne ir ju gengė 
Lietuvoje vaikšto Iiatuoti, o ju 
vergai vvžafc avi. Kitaip ir būti 
nedali, nes jei ir vergai bus ba
linti. tai kaip ponus nuo jų at

skirsi.
W. P.

Jo* kaina tik 35 centai. 
Galite gauti Keleivio admi- 
įiatracijoje.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

cmskis kurį laiką buvo net niekur negali — gydosi li-ijėgti tiek iškęsti”. 
Lietuvos kariuomenės gene-goninėje. Kreipėsi tada Į 
ralinio štabo viršininku. Ą-espublikinę organizaciją,

Bet generolas Kleščinskis, tą skundą persiuntė Palan-

pagrinuą stebėti padėtį pa
vergtoje Lietuvoje; Čia at
sispindi visa okupanto poli-
11 L" •_> Lr /v 1

Vokiečiai pasižymi dide
liu tvarkingumu. Jie kruopš
čiai apskaičiuodavo net ver
gų darbus — Į koncentraci
jos stovyklas suvarytųjų 
pajamas ir išlaidas. Štai iš
trauka iš hitlerinių laikų

Dainų šventės
tiku ki-ačtra iilric ’ Vulf “ * ’ IS IlIUei lIlių iail\ų

tarnaudamas Lietuvos ka- gos miešti vykdomajamko- buTO^ntoii daiimA-™ bend,ai visaa ’pavei^ųjų!dok"ment«’kk!H? 
riuomenėje, dirbo ir šnipo mitetui. O ji vado/ai. susi-i^oTe buvę auk loVmū gyvenimas įvaS s.muIkn’enlska’ ■■ begėdiškai
darbą. Jis pranešinėdavo dėję rankas ant kratinės, dainin nku i šokėfu o ’žiū- srit-vse- 
visas svarbiausias žinias a-aiškina: iokejų> ° Ekos pi.
pie Lietuvos kariuomenę —Negalim. Pagal istaty 
Sovietų Rusijos šnipams ir mą, negalim, 
už tai gaudavo iš Maskvos
atlyginimą. Gen. Kleščins- Nauji filmai 
kis buvo pagautas bešnipi- 
nėjant ir 1927 metais jis bu
vo
išdavystę. ; .

Toks “darbo žmonių” Lakštingala , K. Borutos 
- • • / “Ru ha.-a trio Maliinrac” V

Lietuvos kino studija
sušaudytas Lietuvoje už ^siunti naujus filmus pa- 

avvste. P- Cvirkos apsakymą

veikėjas, už pinigus parda
vinėjęs kariškas žinias, da-

‘Baltaragio Malūnas’ 
Putino - Mykolaičio

V. 
“Al

bai- susilauks paminklo Lie- to,iM šešėly” ir I. Simonaity-
tuvoje, kurią jis išdavinėjo itės ~ “Pikčiurnienė”.
už 30 sidabrinių grašių. w . . .

0 Nauja gyvenviete

Netoli Kauno už Maisto 
fabriko dr. P. Karvelis turė-

Kiek vargo dėl 
menko popierėlio

Šis, pačių komunistų Tie-1 jo dvarą. Tame dvare dobar 
soj aprašytasis atsitikimas,:yra Žemės Ūkio Akademi- 
rodo, koks baisus biurokra- Ja- j»u pastatyta ir dar sta- 
tizmas viešpatauja sovieti--tomą naujų pastatų. Vietovė
nėse Įstaigose:

“Kreipėsi Į juos (vykdo
mojo komiteto vadovus)

pavadinto Pilėnais,
Dabar akademijos ūkis

turis 2,517 hektarų (Karve-
Palangoje, Nidos gat Nr. 1 b’o dvaras buvo daug mažes- 
gyvenanti, jau septintą de- nis).
šimtį baigianti senutė Čere- ^Akademijoje dabar esą 
k»>nėj prašydama išduoti 2716 studentai, o mokomojo

Bodo pavyzdi kitiems 
Mar.e sudomino rašinėlis ‘Ke-

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 

Prieš svetimus prenumeratorių, kurie kei- 
islandijos vak- adresus, pranešant nau-

leivio” Nr 20 
ardus”. Maža

tyliete. mažiau gyventoją . , . .
teturinti negu dabartinis Kau- W •dresą nepamiršti paraiy 
nas. t viriai laikosi senų papro-ti ir senojo.

jie tą darydavo:
“Vidutinis gyvenimo lai

kas 9 mėnesiai — 270 die
nų.

“Kasdieninės pajamos iš 
darbo vidutiniškai 6 reichs-

* T . - - markės, išskaičius už maiti-
Grįžo .rch. V. Žemkalnis f-IlL" kRn'*taisv.i-? 60 reishsma,ki,Į, £ 

kuu laisvųjų kraštų.;drabuznj amortizaciją 0.10
trrižo iš Austraiiios archi :’7°S l)aPašlos lietūviskos reichsmarkių, viso grynų gijzo ĮS Austiaiijos dieni- Jnioimacuos neturime. .
tektas Vytautas Žemkalnis. P .» net dar svarbesnę parei-
Kažkodčl atšaukė gą atlieka Tautos Fondas

.. _ , , . išlaikydamas lietuviškas va-
reguzes 2 d. buvo rengia- ]andėles Romos, Vatikano ir 

man iškilmingai minėti zy- Madrido radijuose. Kasdien 
maus pedagogo ir rašytojo

lovų 100,000. 
Gegužės 24

pranešimai pasiekia 
lietuvius ne tik Europoje,„ d. panaši . _ .

šventė buvusi Kaune, šiau- bet šiaurės bei Pietų A- 
liuose, Kapsuke (Marijam- merikoje ir net Australijoje 
polėj). beį Naujoje Zelandijoje,

rįžo 1 v. J i C'
Gegužės 29 d. Į Vilnių Kitos

M^-c^oSinio'T  ̂ IaWaS <?

sukaktį, bet išvakarėse visos™ įsvanarese visos j)asauIyje apie mūsų 0 
iškilmes buvo atšauktas, ir akacijas, veikią ir pastan- 

SU_ gos išlaikyti lietuvybę ir iš
laisvinti Lietuvą. Kasdien

pasitenkinta minėjimu 
kaktuvininko namuose.

Pirmoji atominė bomba buvo aiškinama laisvojo pasaulio 
numesta 1945 m. rugpiūčio « d. gyvenimas, jo politika, Ūkis,
i Hiroshima miestą Japonijoj, jelieiia kultūra ir kita fcU- kuri iš 313.000 miesto gyvento- . hllilura ^lVa. Me-
jų užmušė 78,150 ir sužeidė ^,r,anie atsakyti j bolševikų 
37,425. skleidžiamą melą Lietuvoje.

Pakalbinkime draugu* ir Nė,a al)ejonės, kad šios 
kaimynu* už*i*akyti “Kelei- transliacijos padeda dauge-
vi” $4.

pajamų 1431 reichsmrkė. 
“Pajamos iš racionalaus

lovonų išnaudojimo (auk
siniai dantys, drabužiai, 
vertingi daiktai, pinigai), 
išskaičius krematoriumo iš-

200 reichsmarkių. Bendras 
pelnas per 9 mėnesius 1631 
reichsmarkė.

Prie to reikia pridėti pa
jamas už kaulus ir pelenus”.

Rusų komunistų laikomų 
koncentracijos stovyklų są
skaityba, aišku, nebus tokia 
tvarkinga. Ten nerasime 
taip tiksliai apskaičiuoto 
“vergų pelningumo”, bet 

.liui ten išlikti geru lietuviu, pakaks dokumentų patiems

ABI; BROLIAI PATENKINTI

tvoscnii unz (kairėj). 21 m„ iš Bay City, Mich., ir jo 
brolis Harold apleidžia Peter Bent Brigham ligoninę 
Bostone, Mass. Howard paaukojo broliui sa
vo inkstą, operacija gerai pavyko ir todėl jie dabar 
abu jaučiasi laimingi.



NAl JAS ATOMINIS POVANDENINIS LAIVAS

—Gut yvnink, Maik! mėginama keisti lotiniškas 
Tėve, kalbėk lietuvis- Į raides rusiškom. Nauda iš

Ko galone lankti?
V. KYMANTAS

Jau visas mėnuo vykstanti nino-Stalino “mokslu” pa
Ženevoje keturių ministerių 
konferencija iki šiol nedavė 
jokių pažymėtinų vaisių. 
Konferenciją suvarė akla- 
gatvėn Kremliaus įsakomas 
Gromyko, nenusileisdamas 
nė per nago juodumų nuo 
Maskvos statomų reikalavi
mų. Galimas daiktas, kad 
rusai pačiu paskutiniu mo
mentu nusileis, — taip jie 
yra pratę daryti. Be to, at
rodo, Nikitai Chruščiovui 
rūpi, kad įvyktų vadinamoji 
“viršūnių” konferencija, gi 
Vakarai, darydami iš tos 
spėjamos konferencijos sa
votišką rusams meškerę, ža
da joje tik tuomet dalyvau
ti, jei dabar Ženevoje bus į- 
manomai susitarta.

Dabar vy kstančioje ir ga
limoje “viršūnių” konferen
cijoje gali būt paliestas ir 
Lietuvos reikalas. Daryda
ma Vakarams kaikurių nuo
laidų, Maskva gali pareika
lauti iš Vakarų, kad tie pri
pažintų tokią Europoje pa
dėtį, kaip ji šiandien yra; 
vadinasi, ir Lietuvos užgro
bimą. Dėl to tų konferenci-

Pttriapia Penki— 

NUBAUDĖ KUNIGĄ

kai!
—Kažin, Maiki, ar užsi

moka lietuviškai kalbėti? 
Neatrodo, kad mūsų šnekta 
galėtų išsilaikyti, ba iš visų 
pusių jai kasamos duobės. 
Girdėjau, kad Lietuvoj bol
ševikai rengiasi jau ir lietu
viškas litaras pakasavoti. 
Sako, toks drukas žmonėms 
nesveikas, nervus apverčiąs 
aukštyn kojomis. Gal rei- 
nes jau ir iiiaiuanuygvs ui u- 
kavot pagal raseiską azbu- 
ką.

—Gal reikės, o gal ir ne. 
Antra vertus, juk ir dabar 
vartojamos mūsų raidės nė
ra lietuviškos. Jos buvo į- 
bruktos mūsų tautai su kata
likų tikyba.

—O kokios buvo lietuviš
kos litaros?

to bolševikų propagandai į. 
būtų didelė. Dabar Lietuvo
je yra daug literatūros jiems

jų derybos yra ir mums sek
tinos.

Tačiau Vakarų daromos 
pastangos susiprasti su So-nepalankios. Bet jaunoji. L .. , . i •: . .-i ivietais ir, įssprendus sioskarta, išmokusi skaityt tik ,. t . . .-i u™ dienos opius klausimus tai-Seskaitvtu v£ ikin«a! “ ^enti, kar’

vėliai ir visos bažnytinės j
knygos liktų jau be skaity->te. , J . J 
tojų, o naujų maldaknygių!in0 bI°k° sallmls?

Groton. Conn., laivu statybos Įmonėj baigtas statyti 
po- andeninks atominis laivas George Washington. Jis 
bus pirmasis potandenins laivas, apginkluotas vairuo
jamais sviediniais (baliistic missiles).

Keleivio Nr 21 buvo rašy
ta, kad Arthur MacDougall 
patrauktas teismo atsako
mybėn už 14 metų mergai
tės išžaginimą.
’ Birželio 1 d. tas 62 metų 
kunigas prisiekusiųjų posė- 
aininkų (jury), kurių tarpe 
buvo 7 moterys ir 5 vyrai, 
pripažintas kaltu. Kunigas 
ir teisme tvirtino, kad jis 
esąs nekaltas, kad jokių 

’santykių su ta mergaite ne
turėjęs, bet teismas, kaip 
į matome, buvo kitos nuomo
nės.
I Kun. MacDougall gyvena
moje vietoje (Skovv’negan, 
Maine) yra vadinamas 
“žvejybos kunigu”, nes jis 
yra parašęs daug trumpų a- 
pysakų apie žvejybą. Pasi
rodo, kad jis ne tik žuvis 
žvejojęs.M———ĮĮūfa Sb aUBBSICaPS.

KNYGOS JAUNIMUI

sekę vyrai, vyks ir toliau at
kaklios ir nesustabdomos 
varžybos tarp diktatūrinio 
bolševizmo ir demokratinių 
Vakarų.

Kovos frontai tarp Rytų 
ir Vakarų nebūtinai bus at
žymėti apkasais, toli nešan
čių raketų bazėmis ir pažy
mėti sprogusių atominių 
bombų sunaikintais plotais. 
Kova vyks “šaltojo karo” į 
pavidalu. Ir Britų ministe
ris mano, kad šiuo metu di
džiausios varžybos vedamos 
už tai, kas laimės Afrikos, 
iš dalies Azijos kontinen
tuose. Įsigalės tie, kas padės 
juodojo kontinento bundan
čioms tautoms atgauti lais-j 
vę, atsikurti ūkiškai, padės 
pasisavinti dabarties techni-i 
ką ir kultūros laimėjimus.' 
Kuriant Afrikos ir Azijos 
pietryčių kraštuose pramo
nę, teikiant jiems paskolos 
ūkiui vystyti, statant fabri-j 
kus, kelius, uostus, aprūpi-, 
nant atsilikusius kraštus rei
kalingais technikais ir ūkio 
žinovais, Vakarai, kaip sa
ko J. Lloyd, neprivalo pasi
duoti Sovietams. “Čia — sa
ko J. Lloyd — vyksta žūtbū
tinė kova”. Ir šiuo kartu jos 
Didenybės ministeris visai 
užmiršo Europos Centro ir 
Rytų pavergtąsias tautas.

John Selwyn Lloyd mano, 
kad varžybos su komunisti
niu pasauliu — ilgų metų 
reikalas. Joms laimėti Va
karai turi būti vieningi, ū- 
kiškai stiprūs, duosnūs atsi- 
likusiems kraštams, moką 
gerbti jų laisvės siekimus. 
Tačiau, be to, prieš Vaka-

šių metų vasario mėnesį 
“Readers Digest” korespon
dento pakalbintas šiuo klau
simu pasisakė Jos Dideny-

- bės britų karalienės minis- rus, anot Lloydo, stovįs dar 
Lloydjkitas, Ą ir pats svarbiau-

mūsų šnektai visur via ka_!Dldzioslos Bntamjos uzsie- sias uždavinys — vystyti 
zGmhac? įnių politika visuomet buvo kiek tik galima platesnį ir
‘; dėta pirklio dūšia, buvo lin-i visokeriopą bendravimą su 

—Teve, duobes buvo ka-<kugį j derybas ir nusileidi-Sovietais. Iš to bendravimo 
samos visada, bet lietuvių Įmus> priešą atlyginant kad ir bendradarbiavimo jis

jau niekas nespausdintų. 
Iro f oliVielzui T .iutllVDlX Cllgl navaimionai juivvutu*

būtų sunaikinti visi pama
tai.

—Nu, matai, Maiki, ar aš

Prieš 25 melas gimė penketukas
Kanadoje, Ontario pro- vanoms apsaugoti, 

vincijoje, mažame Callan- Per trumpą laiką penke- 
der miestelyje, atsitiko toks tukas pasidarė lyg kokia 
nepaprastas gamtos įvykis, nauja Konados tautinė ins- 
kuris ir šiandien atrodo lyg titucija. Norėdama penketu- 
mažasis stebuklas. Ūkinin- ką apsaugoti nuo išnaudoji- 
ko žmona Oliva Dionne mo, Ontario provincijos 
±934 m. geg. 28 d. pagimdė valdžia jį buvo paėmusi sa- 
iš karto penkias mergaites, vo globon. Tai, žinoma, bu- 
kurios išliko gyvos ir užau- vo žiaurus nutarimas ir vė- 
go sveikos ir gražios. liau valdžia mergaites su-

Penktuko gimimo drama j Dė, t0 penk«tuko
'Vidutinio amžiaus buvo gimimo Callander miestelis

___ Lr.zx4- ■» z Ir .z _pciiauiunv M Aiiiuuna, Lii/kivinl- fonn 1 oKi oiicsi o i ZYVIVJlll^V V<lpU IGtKSlCllAOlCll f nmorii liu lOVlį 1__IOII”

kalba atsilaikė prieš viską 
lir šiandien ji dar tvirčiau

Lietuviai nuosavo rašto'stovi, negu seniau. Reikia , įdomus.

ir svetimu turtu. Dėl to Llo- labai daug laukia. Ir ne tik 
ydo pasisakymas mums itin:dėl to, sakysime, kad britų

nėra turėję, tėve. Prieš 
krikščionybę Lietuvoj buvo 
vartojamas iš rusų paskolin
tas raidynas.

tik nesisarmatyt lietuviškai 
kalbėti ir skaityti savo laik

,prekyba su. Sovietais žada
John Selwyn Lloyd netiki jiems gero pelno. John Sel 

. . , _ taikingu sugyvenimu su bol- ,wyn Lloydą vilioja klastin-
rascius bei knygas, o musų ^evikais. jr jįs prisimena Le- ga mintis. Lloyd sako: “Ru- 
kalbos nepaklupdys jokios nįno dar 1920 metais paša- sai yra nepaprastai gabūs,

—Bet kaip tu rokuoji, duobes. . .kytus žodžius: “Kaip tik darbštūs, judrūs žmonės.
Maiki, ar gali būt teisybė, —Maiki, tu nežinai, kas mes (bolševikai) pasijusime Jie sparčiai tarpsta. Juo jie
kad lietuviškas drukas įva-: darosi mūsų parapijose A-' pakankamai stiprūs nugalė- labiau tols nuo Stalino lai-
ro žmogui ligą? merikoje. ti kapitalizmą, mes tuojau kų teroro, slaptosios polici-

—Aš tam netikiu, tėve. —O kas jose dedasi? ‘griebsime jį už gerklės”, jos, valymų, trėmimų ir pri- 
—b- aš, vaike, mislinu, —Mūsų kalba jose smau-Lloyd prisimena ir tai, kas valomųjų darbų konclage-

kad tai yra bolševikų išmis- gama, vaike, vot kas darosi, jau 1957 metais buvo rašyta rių, juo greičiau jie pasisa-
las. Kai jie nori kokią šuny- Pažiūrėk į šenadorį. Ameri- rusų komunistų partijos or- vins tą gyvenimo būdą, ku-
bę žmonėms įkalbėti, tai sa- kcs lietuviai tenai pastatė ganė “Komunist”. “Buržu- ris patikrino kitoms pasau-
ko, kad tas reikalinga jų pirmutinę bažnyčią, mušėsi azinė ir socialistinė (komu- lio tautoms laisvę ir pažan-
sveikatai. Atsimenu, pir-už savo kalbą su paliokais nistinė) ideologijos nesutap- gos šviesą. Bendraudami su 
miau rusinai gerdavo arbatą ir su vyskupo kazokais, o ar domos. Nėra ir negali būti Vakarais, rusų inteligentai 
cukraus atsikąsdami; tai va-atsilaikė? Neseniai buvau betkuriuo būdu sutarto tai-atsistos prieš klausimus, į 
dinosi gerti su prikuska. A- tenai nuvažiavęs buvusių kingo sugyvenimo”. Tad ir kuriuos jiems neduoda atsa
lę kai dabar Sovietuose savo frentų aplankyti ir nu- John Selwyn Lloydui aišku, kymo dulkėmis apnešamos 
cukraus tiek nėra, kad būtų ėjau šv. Jurgio bažnyčion kad kol Kremliuje sėdės Le- Lenino - Stalino mokslas. O
iš ko atsikąsti, tai Maskvos pamokslo pasiklausyti. O ką-------------------------------------- tų klausimų išsiaiškinimas
mandrapypkiai iš m i s 1 ino išgirdau? Nei žodelio lietu- nė,ja. Lietuvoje ji bičiuliavo- parauna dogmai, griauna 
pasaką, kad gerti arbatą su viškai! O į šv. Jurgio para- gį gU lenkų dvarininkais, pa- tironiją ir pačius tironus", 
prikuska esą nesveika; piją mūsų maineriai tenai skui garbino caro valdžią,1 Reikia manyti kad jos 
daug sveikiau esą pakabin- sudėjo $1,200,000 pinigų, o dabar Amerikoje tamau- Didenybės ministeris gerai 
ti šmočiuką cukraus ant siū- Ne geresnės naujienos atei- ja airių vyskupams. Bet lie- galvoja. Vakarus lankyda- 
lo ir gerti arbatą tik iš tolo na ir iš Los Angeles. Lietu- tuviai pradeda iš to moky- mas ir Vakarus pažindamas 
į cukrų pasižiūrint; tai va- viai tenai sudėjo į parapiją tis. Štai, prof. Pakštas, ma- tarybinis žmogus turėtų gė
dinasi arbata su prigliad-.ir bažnyčią daugiau kaip tydamas kaip lietuviai ros progos įsitikinti, kad dė
ka. Matyt, dabar jie nori į-'pusę miliono dorelių ir vis- skriaudžiami, jau kviečia mokratinės laisvės yra nepa
kalbėti Lietuvos žmonėms, ką užrašė airišių kardinolui, visus važiuoti į Britų Hon-lyginamai pranašesnės už 
kad ir lietuvišką druką skai- kad turėtų gerą apiekūną; duią, kur airių vyskupai r.e- bolševizmo despotiją, kad

ji pasijutusi blogai, telefonu koma vieta Kanadoje. Ir kai 
paskambino daktarui Allan 1940 m. penketuką buvo no- 
Dafoe. Jis aplankė ligonę ir rimą atvežti parodyti į New 
įado ją visiškai tvarkoje. Yorką, tokiam sumanymui 
Davęs nurodymų ir pašau- pasipriešino Callander mie- 
kęs dvi vietines pribuvėjas, stelio prekybininkai, vieš- 
jis išvyko. i bučių savininkai, krautuvės

1 irmoji gimė Yvenne; ji ir garažai, bijodami nustoti 
svėrė 2 svarus. Neužilgo į'lankytojų. Daugelis darbi- 
pasauli atėjo antrasis kudi- ninku, sumažėjus keliauto- 
kis. Pribuvėjos nesitikėjo jams, būtų netekę darbo . .. 
gimsiant trečiojo ir nebuvo‘
tam pasiruošusios. Jos sku- Kartu gimė, bet būdai 
biai telefonavo dr. Dafoe. skirtingi 
Bet kol daktaras atvyko, jau
duvo gimęs ir 
dikis.

Penkios gimusios mergai
tės svėrė 10 svaru.

. . , _ i Penketukui pradėjus aug-treciasis ku-v- _ ... Jti, pradėjo ryškėti jų skirtim

is. Tai pasakyk, duras ne mūsų kraštas. 0 kainose nepalyginamos su
__Aš, tėve, nežinau, ar Maiki, kur dabar turi dėtis svetimose mariose lietuviško Sovietijoje vis dar nenuga-

bolševikai bandys tokią re- lietuviai? kisieliaus neužraugsi. Aš ne-lėtu skurdu. Kad Vakarai
formą Lietuvos spaudoj da-Į —Tiesa, tėve, kad tai yra mislinu, kad ir pats Pakštas galėtų taip paveikti komu- 
ryti, ar ne. Gali būt, kad koLlabai graudi padėtis. Bet čia norėtų važiuot į Hondūrą nistinius Rytus, yra būtina,
i——j--------—m-v-aZiii [kad geležinė užtvara būtų

panaikinta ir vyktų 
Rytų ir Vakaių masi-

Jeigu didelio pasipriešinimo ipams. Katalikų bažnyčia kim, ar jis norės tenai va- nis nevaržomas bendravi- 
nesimatys, gal tada ir busįnekad nebuvo lietuvybės gy-Jžiuoti, ar ne. ma&

Jei jaunas nepamėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
suaugęs. Todėl tėvai turi 
parūpinti vaikams ko dau
giau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi- 
uomet atsiminkite knygą ir 

’ą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tnkamas kny
gas:
JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnčs gra

žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai 
papuošta paveikslais, 56 psi., kai
na ............................................ $1.30.

GINTARfeLfc, J. Narūnės graži pa
sak* apie žvejų dukrelę, iliustruota, 
gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ...............$0.95.
PASAKĖČIOS, A. Giedrius, 

knygoje yra 37 gražios pasa
kėčios, 175 psl., kaina $2.00

NAKTYS KARALIŠKI UOSE, Liu
do Dovydėno apysaka, 16S psl., 
kaina ........................................ $2.«K)

vidkz <r ar a ntrm z a z a a_______ n_31EL.IINI KAKVLL1A1, AIOVZO HH-
rono apysakaites vaikams, 6'J psl..

JŪRININKO* SINDBAD0 NUO
TYKIAI, Įdomūs pasakojimai 
jaunimui, 108 psi., kai
na .............................. $2.00

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
pysakaitės vaikams, 34 psl., 
kaina .......................... $1.00

LEKUčIO ATSIMINIMAI, A. 
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psl., 
kaina .......................... $2.50

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamamam ar 

gi būdai. Yvonne ir Anne-'draugui, tai atsiminkite, 
tte reiškėsi kaip seserų va-į kad geriausia dovana bus
idovės. Emilie buvo šeimos 
humoriste. Cecilė buvo ra
mi • ir draugiška, norinti 
kiekvienam nelaimėje pa-i 

Per visą pasaulį nuskam- dėti. Ji tapo slauge. Skirtin- . 
bėjo žinia apie penketuko ginusia buvo Marie; ji buvo Jant 
gimimą. Iš tolimiausių kraš- savyje užsidariusi, stebinti 
tų pradėjo žmonės keliauti kitus, gyvenanti religiniais 
juos, pamatyti. Pradėjo idealais?
plaukti jiems skirtos dova-. Seserims sukakus 18-kai 
uos pinigais ir gėrybėmis, metu, Marie buvo įstojusi į 
Vėliau buvo įsteigtas penke- vienuolyną, bet po kelių me
tuko fondas piniginėms do- nesių vėl sugrįžo atgal į
------------------------------namus. Sekančiais metais

Kas iš to būtų dabarti-Emilie mirė. BUDA.S hkalosii
niam Kremliaus režimui, la- Suėjus 21 metams, iš pen- 
bai gerai supranta ir Nikita, ketuko Iikusios-4 seserys ga- ri 
dabar teleisdamas lankyti vo kiekviena po $250,000 Į ''i‘Z,\įS net
■Vakarus šimtaprocentiniams iš joms gimus įsteigtojo fon-'Kartą apkraustęs* ki '< 
komunistams. Ar ateityje do, į kuri svetimi, gerašir- dau *en 2 centus. Mudu su 
gafehūti kitaip, dar sunku džiai žmonės suaukojo tuos'
pasakoti. Tačiau netenka a- pinigus. Tiys iš jų ištekėjo nėme tuos obuolius tol. kol ji.-- 
bejoti, kad vis daugiau taiy- ir tik viena Yvonne tebėra Pra(iė’ blizgėti. Po to p;i;da\- 
binių žmonių pačioje Rusi- netekėjusi. |,ne ’UO5< uz ketur:s centus. lž
joje, nekalbant jau apie pa- ...... . , -
vergtuosius kraštus, vis la- aP,c lai ka,ba 
l iau pasiilgsta laisvės. Dėl Per paskutiniuosius 500 
to Sovietuose auga pasiprie- metų iš viso tebuvo 33 pen-iPo"'to ’ n^ipirkome* aštuonis 
sinimas prievartos ir paver- ketukų gimimai. Bet nei vie- Į šuolius už aštuonis cv-nt-.s
g imo i ežimui. Dėl to turime nas iš trimus’U ilgiau neišizv- P®kart°ję operaciją, i^ardavt n.e •- i - . j j. . . juos už šešiolika centu.

Tą dieną mirė mano dėtie ir 
paliko man trisdešmi miiionu 
dolerių”.

Taip rašė humoristas Mark 
Twain.

—O—
—Gailėkis. kad tavo sesutę 

atimu. — sako jaunasis savo 
svainei.

—Man tavęs gaila, — atsakė

Iš tolimiausiu kraštuA- 4,
žmonės keliavo ...

šios knygos:
Stepono Kairio “Lietuva 

budo”, kaina $5.50
Kipro Bielinio “Dieno- 

kaina $6.00.
Jas galite gauti ir Kelei

vio administracijoje:
636 Broadway.

Hnstnn 27. Mass-

JUOKAI

Kartą milionicrius savo fab
riko darbininkams pa.pa . o.

urungas. 
en-'s. r -

keturis centus nusipirkome k<; 
ris obuolius ir vėl juos t Ii .gilo
me. Kada saulės spin khi.b :• a- 
dėjo žaisti jų paviršiuje, te. b- 
vėme juos už aštuonis ce re

pagrindo tikėti, kad di- veno kaip savaitę. Anksčiau 
tižiausias bolševizmo prie- medicinos mokslas sakė, 
s. s vi auginamas paties kad iš 50 milionų gimimų 
bolševizmo. Gal kaip tik tos gali pasitaikyti vienas keis- 
revoliucinės jėgos lems bol- tesnis. Bet prieš 25 m. šį tei- 
ševizmo ateitį ir Lietuvos iš- girną sugriovė penketuko 
silaisvinimą. John Selwyn gimimas.
Lloydo galvosena verta dė-,
mesiu. K. T. ju
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MOTERŲ SKYRIUS
Xi£^S&X22aBiSil

KELIONĖ į BALTŲJŲ KARALYSTĖ

MARIJA LASTAUSKIENĖ

BROLIAI
Marija Lastauskienė gimė 1872 m. gegužės 15 d. 

Šiauliuose, mirė ’:>'>? m. liepos li) d. Kaune. Red.

Saulė jau leidosi, kai į kiemą nedrąsiai Įėjo kažkoks 
žmogus. Apsirengęs l uvo gerai, bet liūdnas, išblyškęs jo 
veidas rodė, kad yra nemažai gyvenime nukentėjęs. Tro
boj buvo linksma: jaunimas dainuodamas šoko rateli, o 
senieji kalbėjosi ir juokavo sėdėdami už stalo ir gerdami 
alų.

Nepažįstamasis atsisėdo ant suolelio po liepa ir. 
lazda pasirėmęs, žvalgėsi: žiūrėjo Į sodą, kur jau vaisiai 
nurinkti, i pageltusius lapus, lėtai krintančius žemėn, i 
ąžuolą su apleistu gandro lizdu, i žaliuojančias pievas ir 
tamsią miško sieną. Jo liūdnos akys kaskart labiau drė
ko, ir dvi stambios ašaros nuriedėjo per veidą.

Iš trobos išėjo sušilęs vaikinas, skarele šluostydamas 
veidą. Ėjo prie suolelio, bet, pamatęs nepažįstamą žmo
gų, žiūrėjo nustebęs, tarsi norėdamas klausti: “Ko čia 
atėjai, ar pakviestas esi?”

Svetimasis prabilo:
—Ar tebegyvena Adomas Jackus?
—Gyvas ir sveikas, — atsakė juokdamasis vaikinas, 

— šiandien šokome jo vestuves.
—Tai antia žmona?
—Taip, antra . . . varna nuo mieto — kita į jos vietą.
—Ar Agota seniai mirė?
O tai tamsta ją pažinojote? Jau trečias mėnuo, kaip 

palaidota.
Nepažįstamasis liūdnai susimąstęs žiūrėjo į trobelės 

langus, kur linksminosi kaimynai.
—Rasit įeisite? — paklausė vaikinas.
—Žinoma, įeisiu. — liūdnai nusišypsojo svečias. — 

Iš tolo grįžtu.
Vaikinas sugrįžo į trobą, ir tuojau pasklido žinia, 

kad atsilankė kažkoks keleivis. Moterys sužiuro į lan
gą. Staiga šeimininko teta išsigandusi pašoko ir atsitrau
kė nuo lango. Pasilenkė prie jaunavedžio ausies ir tyliai 
prašnabždėjo:

—Feliksas sugrįžo.
Šeimininko veidas nuraudo, akys išsiplėtė.
—Niekus tauziji! — sudraudė piktai.
—Na, tai pats pažiūrėk, jei netiki, — atsikirto mo-'

XŽTHS,

JIEMS PRASIDEDA NAUJAS GYVENIMAS
W

oav’d toiercan, 91 metu. susituokė su Carrie Kiehi, 
S2 m.. Itevton. Pa. Coiemr-n vedė ketvirtą kartą, o 
Kiehi ištekėjo antrą kartą, čia matome, kaip jau
noji vaišina savo jaunąii vestuviniu tortu.

• • •
Jau praėjo kuris laikas,,mano tėvelius ganė karvu- 

kai apleidau gražiąją Ke-jtes. Susitikę abudu apsiver- 
nosha, W«isc., su žaliuojan-jkėme iš džiaugsmo. Jo duk- 
čiais ežero krantais, savo tė Stela Saiko nuvežė paro- 
mylimą namelį ir tą kiekvie- dyti savo tavernos ir to pa
ną gaivinančią aplinką, nes garsėjusio fabrikanto Koh- 
Kenosha yra rami ir patogi leno įmonės. Kohler, kaip 
visiems gyventi ir kartu žinoma, jau kelinti metai 
džiaugtis gamtos gražumais/kariauja su darbininkais. 
Gaila buvo, bet reikėjo tą Darbininkai paskelbė strei- 
padaryti. 'ką reikalaudami geresnių

Grįžau į Chicagą, tą va- sąlygų, o Kohler nepripažįs- 
dinamą gengsterių ir dulkių ta unijos ir su darbininkais 
miestą. Bet ta mūsų antroji nesitaria.
“sostinė” nėra jau tokia bai-
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laikus, kada atvažiavome iš 
Lietuvos. Tada ir Chicagoje 
nebuvo matyti juodųjų.

Barbora Kruiinienė

TAUTININKŲ 
VADOVYBĖ

—

Gražiai čia atrodo ežero 
jos puošiamos

Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seimas, kuris buvo De
troite gegužės 30-31 dieno
mis, išrinko naują sąjungos 
vadovybę. Sąjungos valdy
boj dabar yra: inž. E. Bart
kus, T. Blinstrubas, inž. J. 
Jurkūnas, dr. J. Paplėnas ir 
dr. A. Rudokas. Visi Chica
goje, III.

Be to, išrinkta Taryba iš 
15 asmenų, kurios prezidiu
mą sudaro: adv. V. Abrai-

LAISVES SŪNŪS-p

Ne, aš niekam ne vergausiu, 
Nors tai būtų pats dangus!
Aš visur sau laisvės gausiu, 
Kolei siela kūne bus!
Kas man žemės vylių .burtas, 
Kas man liūdesio klasta! 
Mano lytas — saulių kurtas 
Ir diena man — jų mesta!

Aš keliauju žemės plotais 
Be širdies liepsna karšta. 
Mano kelias laisvės klotas. 
Kas pastos jį — tam kerštu!
Ei, šalin, žemėtos kaukės!
Aš ne jums kasdien gimiau, 
Kol dangus be saulės niaukęs, 
Kol laisvėti aš ėmiau .. .

niekam nevergausiu,Ne, aš
Arti > -J — 1tai urnų pau> uarigus:
Aš visur sau laisvės gausiu, 
Kolei siela kūne bus!

Petras Vaičiūnas

Pagerbsime tėvus ris ir vieną sūnų, visi jau su
kūrę savas šeimas ir gražiai 
įsikūrę. Juos visus teko ap-

t^ričVč 't „- a -i • ,........................., lankyti, visur buvau malo-tensKe. J-u šernai ^menkoje, o les kurstytoja, šeimoje šilu- nr;irnta jr navai«inta
• Įėjo keleivis, liūdnas, nuvargęs; pagarbinęs Jėzų vėliau ir kitur, pradėta mi- mos palaikytoja. Tokia ji Vu»J rinkta FlJu, tvvpnn

Kristų, prie durų sustojo ir akimis ieškodamas šeiminin- rėti Motinos diena. Jos tiks- tebėra ir dabar. Bet ten, ka-Lalllol> kolnniioip £ «ta-

ko. Radęs, iš lėto prisiartino. 3as pagerbti motinas, sustip- me nėra tėvo, ir motinai tomą * lietuviu bažnyčia ir
—Argi jau taip pasikeičiau, kad nepažįsti manęs, ’inti vaikM dvasinius ryšius sunkiau ne tik medži““1"1 4

brolau? — užklausė.
—Pažinau, kur nepažinsi,

ištiesdamas svečiui ranka, tačiau r.es
Sėsk brolau pridūrė ~ r—V"1 Vs. u?r gražiai-kalba lietuviškai.besk brolau, pnduie. ... .......................... žieraet ji bus birželio ra jėgos, stiprybes ženklas. Pati Onutž nors jau turi

Buvo tai vyresnysis seimininko brolis, mažai pazis- 21 d. Kui- yra tėvas, ten šeima 15 anuku, bet gražiai atro-
ttmas kaimynams. Ilgus metus mokėsi mieste, o vėliau : Kilnus, kaip minėta, bu-jaučiasi saugiau. Hn via inrio iv Imto u

s?va "u'bai daiiš«. Jos žentai ir
, Jas, bet pirkliai ji iškreipi‘jantanu. geriau numano, ko-

si, kaip ją įsivaizduoja to
liau gyvenantieji. Joje yra P^yantes, ........
gražių vietų, yra ir blogų, ^e eipls’ zo e Serai pnziun- 
visokių žmonių rasime ir F13’ kerpama, svaru. Keista, . 
mažuose miestuose, tai ko ka<i meg? nematai juodo ,tis, J. Bachunas, dr. S. Bie- 
čia stebėtis, jei ir Chicagoje zm°gaus- Tas pnmena senus 'zis ir adv. A. Lapinskas, 

j jie nėra vienodi. Bet ben
drai jie yra draugiški, ma
lonus.

Netrūksta čia nė žalių 
medžių, nė puošnių sodelių 
su vaismedžiais ir daižovė- 
mis nors ir ne vidurmiesty.
O ir vidurmiesty pasipuošta 
kaip iki šiol nebuvo buvę.
Ir čia tarp debesis siekian
čių namų gatvėse aukštai 
ant stulpų pakabintos dirb
tinės gėlės, o ant žemės ap
link medžius apsodinta gy
vomis. Ir gražu ir švaru!
Ir tų gengsterių dar nema
čiau nė vieno. Gal jie mane 
pamatę išbėgiojo?

Pasižvalgiusi Chica gos 
padangėj, sumaniau aplan
kyti “baltųjų karalystę”, tai 
yra Sheboygan, Wis. Taip 
tą vietą pavadinau, nes ten 
negrai negali būti il
giau kaip 24 valandas. Ten 
gyvena mano giminaitė. Ke
leivio skaitytoja Onutė Gen- 
čienė. Pas ją ir nubildėjau.

Pas ją išbuvau 2 savaites, 
kurios prabėgo lyg būtų bu
vę tik 2 trumpos valandėlės.
Genčienė išaugino 3 dukte

su savo motinomis. Daug vė-.bet ir dvasiškai. Ji neturi
medžiagiškai, mokvkla. čia spiesiasi lietu-.’oi Ii notni'i •

išvažiavo į Ameriką. Labai seniai tas buvo
KaimvnaL nasitraiikp kiek i šalk kalbėiosi tarn sa

—Žmona ir du vaikučiai mirė, likau vienas,, — atsi- tiek tos dovanos svarbu, reikalavimams, kurie netu- XonaraE-
duso Feliksas. — Ilgu buvo savo krašto, namiškiu, tai ir dvasinių rysiu tarp šei- lėtų būti patenkinti. ♦; Antane lakini
grįžau . . . sustiprinimas. Todėl ir Tokiais atvejais gero tė-1! ’ 88 ’’ kUUS pas

—Blogai
kia. Savo dal >
mininkas 
lauti.

—Nieko ... — pakartojo Feliksas, — nei trupučiu
ko užuojautos, nei gero žodžio . . .

Adomas sėdėjo susimąstęs.
—Nelengva tavo būklė, — sakė pypkę valydamas. —

Dabar Amerikoje ne visiems gerai sekasi . . . Pabuvai be 
darbo, ir šeima išmirė.

—Liga man juos atėmė, liga, — pertraukė Feliksas.
—O iš ko ligos siaučia, jei ne iš bado, — tęsė šei- tusiu gyvenimu šiek tiek pa- 

mininkas, — badas tai baisiausia ligų priežastis. Gana ;sikeitė ir kaikurios tėvo pa- 
pasižūrėti į tavo veidą ... Aš suprantu ir užjaučiu tave, J’ėigos. Seniau jis buvo vie-

ooooooooooooooooooaoooooeooeoeoooooi

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

.TETUVA BUDO. Stepono Kairio 
laba? vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miecro. geriausia dovana, kiek
viena progra, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ...... $5.50

i DIENOJANT. “knvmešiu karaliau?” 
sūnaus Kinro Bielinio įdomūs atsi
minimai, 464 psl.. kaina .... 6.00.

”.4SAUTJO TJETTTVTU ŽINYNAS 
psrnošč Anicetas Simutis, daugybė 
žinių liet”vin lr anglų kalbomis 
anie lietuvius visame pasauly. 4fil 
psl. kaina ............................... $6.50.

MAžO-TI LIETUVA. parašė M. Gint- 
h->+ienė. J. Gimbutas. J. Lingis, .T. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina ....................................... $5.00.

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

JETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI
RĖS. 32 psl.. kaina............... 25c.

rfAELROROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, pe
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ...........................$ $1.25

DIEVŲ'MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
ciu koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina -................. $5.00

IIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tinu galerija. 
514 pvsl., kieti viršau Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va- 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininku sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, i*irma dalis 
280 psl. Kaina ........................ $3.00

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

ALTORIŲ SES6LY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas triiose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigvstės dėl motervstės. Vi
sos trys dalys įrištos j viena kny
gą, kieti viršai, 631 puslapis. Kai
ną • $6.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meniniu formų nlėtoiimosi patrik 
dai, Panlius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslu, gerame

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

turios namų ūkio reronnmės: E 
Prąsutienė, O. Rndaitienė. F. 
Starkienė ir A. Šližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KAT.BŲ tO- 
OYNAS. apie 20 000 žodžių, 368 pu- 

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

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

iengvas būdas išmokti ang 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-

rysi su savo tėvais.
Šia proga verta kelis žo

džius tarti ir apie tėvo pa
reigas.

šiandien kaitų su pasikei-

ma, kad jis nebaus nekalto, 
bet bus griežtas nusikaltu
siam.

Laimingi tie vaikai, ku
rių abu tėvai sutaria ir auk- 
ėjimo klausimais; kurie ži

no, kad ką pasakys motina, 
tą patvirtins ir tėvas ,arba

klausyti ir tt. Visa tas jam. 
seksis, jei jis pats 
ir lietuviškoms draugjoms 
priklausys, ir lietuviškas
knygas ir laikrascius skai-; parašė Dr. d. Pilka. Pritaikinu 

X menkos lietuviams. 144 puslaniu. 
Kaina .............................................$1.00

.. ........................................ 7lf
Mn.ŽINO PAUNKSMĖ. Balio Simo- 

gos trilogiška istorijos kronika, 
173 pusi. didelis formatas, gera 
''opiem. Kama .$2.50

APIE LAIKA TR 2MONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binki,

Miškini. Tuma. Savickį. Giras ir kt. 
749 pusL Kaina ...$2.50
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gris
ias, novelių rinkinys, 155 puslapių. 
Kaina ................. ..................... $1.50.

SOCIALIZMO TEORMA. Trumpai 
ir aiškiai parodo, kaio keitėsi vi- 

momenės •netvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ................................ 25c
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, parašė M. 

Katiliškis, meistriškai pavaizduo
tas vienas tragiškiausiu mūsų tau
tos momentų — antrojo karo pa
sėkoje masinis bėgimas iš savojo 
krašto, 536 psl., kaina —. $5.00.

SUŽADĖTINE. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslaniu. 
Kaina ......................................... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė aovsaka iš pirmųių krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kinre. Knvga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ........................$2.25

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko užrašai iš 
1030 - 1045 meti}. kurios au
torius karo metais gyve
no Praneliui i© je. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršal. Kaina ?4.50

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

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mii. 
su rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 nuslaniat 
Kaina ................................ 50 eentų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

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

CEZARIS. Mirko .Tesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $?. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knvgas už $6.00.

NAUJA VALGTŲ KNYGA.. M. 
cbelsonienės pnrašv*«: 250 jvairiu

-eeeptų. 132 pusi. Kama ....$1.23
POPTF.ŽTAT TR LIETUVA. Kur,»<m 

m V-uairno parašyta knyga. 2S0 
pust Kaina ............................ $2.M
A KTSS TN THE BARK. J. Jarmi. 

no anglu kalha sodrūs vaizdeliai
’RO nnal. Kaina kietais virSeliais $?? 
minkštais viršeliais .....................Sl.Of
ATLAIDŲ PAVĖSY, I». AheUrfą ro. 

manas M žemaičiu Kalvarijos:pra-
--itles. Kietais viršeliais. <67 pnri». 
piai, kaina ................................ $4.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVTFTū 

RUPIJA, arba komunistu dilrtatC-
-a faktų šviesoje. Trumpa bolševia. 
mo istorija ir vnldvmo praktika i,e» 

dang medžiagos. 06 nuslan’ai 
kaina .................................................. 50c.
MIRUSIOS STELOS. M Gegnių 

sverbianrias veikalas Išvertė
Miškinis. 290 pusi. Kaina .. $3.25
SOCT AT.DEMOKRaTTJA TR BO’- 

ŠEVTZMAS. Paeal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tiv 
klausimu knygutė. Kaina ............25c
?OCTALTZMAS TR RELIGIJA. Pa- 

rašė E. Vandervelde, vertė VardO- 
aaa. Kaina ........................................10c
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMU 
Parašė Leonas Blumas. Trumpus 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c,

KODCL
Pilna

tdomte.

AS NETIKIU t 
argumentų, kurie

DIEVĄ, 
visiems 

.........20c

ĮUOZAS STALINAS, arba katp 
Kankazo razbaininkas buvo paaida-

*ųa Rusijon diktatorių. Kaina ..25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lictnvo- 
ie. Kaina .............C.,.....................25e

tys, jei jis sielosis savo gim
tojo krašto reikalais ir tt 

Sunki šita pareiga ir daug4- _ • • 1 • y IDlIUHn HOVyuviHIA. IUWT1|
tėvų jos jau tinkamai nebe- .Pvsak., itb psi Kai™ .... $2j».

ŲER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ, pa
rašė Uodas Dovydėnas, įdomibet pats žinai, kad a? nekalta? ir tavęs karšinti negaliu • n*nte^s šeimos išlaikytojas.'priešingai. Tokioj šeimoj t w________________

Šiandien tą naštą nešti jam ivaikai auga sveikose sąlygo- atlieka, šiandien daug šei-
mų yra, kuriose nerasite nė parašytas istorinis romanas ii tė- 

maitijos krikšto laikų. Su kiatah 
tpdarais. Kaina ........................$350
SENAS KAREIVIS MATbTUTIS, 

_, parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 
ir tt. Yra net asmenų, kurie *nAS »P«« nepaprastą žemaitį, kuru 
i ėdasi visuomenės veikė-*®* "««*«*>* ««iykų padarė, tik 
jais, bet kuriu vaikai nelan ~p#dBrt t*™1

Feliksas galvą nuleido, jo liūdnos aky^ašarornis už-įpa(lw,a ir Ž!aona ne tik na
plūdo. 1 j muose atlikdama daug svar-

—Nė kelias dienas čia pasilsėti neleisi? — užklausė, bių darbu, bet ir dirbdama
—Pasilsėti gali, bet iš anksto sakau, kad apsigyventi įstaigose, įmonėse ir tt. Bet 

nenorėk. Pusę ūkio užrašiau žmonai, ir tau nieko ne- v’is dėlto ir šiandien ant tėvo 
galiu duoti gula šeimos

—O jei beviešėdama? susirgčiau, ar gydysi mane?
__klausė liūdnai šypsodamasis Feliksas. — Jei numirsiu,
ar palaidosi su kunigu ir mišiomis?

(Bus daugiau)

išlaikymo našta 
Motina visuomet buvo

šeimos židinio ašis, apie ku
rią visas šeimos gyvenimas 
sukosi, ji buvo šeimos ugne-

Lietuviui tėvui svetimame vienos lietuviškos knygos, 
krašte uždedama dar dau- nė vieno laikraščio, kurios 
giau pareigų. Ir jam nema- nelanko lietuviškų pobūvių 
žiau kaip motinai turi rūpėti ’ - • -
vaikuose lietuvybės dvasią
išlaikyti.

Tėvas dažniau būna la
biau išsilavinęs, jis ir vaikui 
gali daugiau žinių suteikti. 
Tėvas savo orumu gali ge-

ko lietuviškų mokyklų. 
Minėdami Tėvų dieną, vi

są tą prisiminkime.
O. L

padaryti. 237 pil. Kaina ........... $1

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa- 
rašė lran. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
DEMOKRATINIO SOC I A LIZ M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams suries
ti. Kaina ................. .......................50e
VI8UOTINA8 TVANAS. Ar galėja 

toks tvanas boti ir ką apie tat

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti Muo adresu: 
KELEIVIS

Sa. Boatoa X7.
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VIETINES ŽINIOS LDD Centro Komitetas Kas svarbau — partinis 
kranelis ar birželio

Mirė Juozas jLanlnsi P. Miliauskas

Labai svarbus susirinkimas Mirė Sanulcevičienė

Lietuvių Darbininkų Dr-I Birželio 9 d. mirė Kotry
nos susirinkimas bus birželio [na Arentaitė - Sanukevičie- 
21 d., sekmadieni 2 vai. po
piet Lietuvių Piliečių Dr-jos 
patalpose, 368 Broaday, So.

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos suvažiavimo gegužės 30- 
31 d. išrinktieji centro ko
miteto nariai birželio 12 d. 
buvo susirinkę posėdžio. 
Kaikuriems nariams atsisa-

Širdies smūgis birželio 10 ‘ Praeitą ketvirtadienį pas

Boston.
Tame susirinkime bus

pranešta apie buvusį LDD 
suvažiavimą, tariasi rengia
mo pikniko, kuris bus lie
pos 26 d. Romuvos parke 
Brocktone, reikalais ir tt 

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Draugiškai N. Jonuška, 
LDD 21 kp. sekr.

Visi j skautų piknikų!

nė, gyv. Cambridge, Mass.
(32 Tiemey St). Velionė k- . . LDD . k 
buvo kilusi is Suvalkų kraš- Kl^’UdOa lud centro ko- 
. . o d ; mitetą sudaro: V. Anestą,to, pnklause So. Bostono p j. Januškis> v.

Jackūnas, F. Ramanauskas, 
M. Strazdienė, J. Stilsonas, 
J. Sonda ir J. Vinciūnas.

Jie iš savo tarpo išsirinko 
šitokį prezidiumą: Pirm. P. 
Brazaitis, vicepirm. F. Ra
manauskas, sekr. J. Sonda, 
ižd. V. Anestą.

Centro Komiteto adr.: 
636 Broadway, So. Boston 
27, Mass.

BALFo, ALTo ir Ben
druomenės Bostono Skyriai 
birželio 15 d. rengė 1941 m. 
baisiųjų trėmimų į Sibirą 
sukakties minėjimą. Rodos,* 
visiems aišku, kad tokiam 
minėjimui niekas “konku-

d. nukirto Juozo Veraacko, 
per 60 m. amžiaus, gyv. 515 
Main St Walpole, Mass., 
gyvenimo siūlą. Velionis pa
liko liūdinčią žmoną Zofiją, 
dukterį Ruth Teague ir sū-i 
nų Robertą.

mus lankėsi P. Miliauskas i į 
Worcesterio.

VAŽIUODAMI I ROJŲ 
SUSTOS PRAGARE

Pužiapiž sepiiftžėS
Inteligentas. Kero būdo. gmižioĮ 

I išvaizdos, lietuvis, nori susirašinėti 
ir susipažinti su lietuvaite vedybų 
tikslu. Turiu nuosava biznį, namų ir 
turtą, tik neturiu šeimos džiaugsmo. 
Rašyti:

P. Vytautas,
232 Young St.,
Montreal, P. Q.
Canada. (20)

Kaip jau žinoma, birže
lio 28 d. Rožėno ūkyje 
(country club) ruošiamas 
skautų piknikas. Kai kurios 
organizacijos paragino vi
sus savo narius dalyvauti 
šiame piknike. Kviečiame 
dalyvauti ne tik skautus ir 
jų rėmėjus, bet taip pat vi
są jaunimą su šeimomis. Jei 
kas neturėtų priemonių pa
siekti šį pikniką, tad prašo
me iš anksto registruotis te
lefonu pas Jakutį (telef. AN 
8-1940) arba Mučinską (tel. 
AN 8-7885).

Manome, kad kelionė ter 
ir atgal kaštuos apie 1 dol. 
pareis nuo to, koks bus no
rinčiųjų skaičius. Tad lau
kiame visų gausaus dalyva
vimo.

Skautų Tėvų 
Komitetas

Per savaitę ioko 4 kartus

Lietuvių Dr-jai, šv. Jono Dr- 
jai, buvo uoli Keleivio skai
tytoja.

Liko liūdinti vyras Juoza
pas, duktė Magdelena ir 
žentas Petras Būdvyčiai, 
gyv. Cambridge, ir Stella 
ir žentas Graham, gyv. Dor
chestery, 2 anūkai ir 2 anū
kės. Jiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Adv. A. Shallna 
buvo Ithaca

Pereitą savaitgalį Lietu
vos garbės konsulas adv. A. 
Shallna buvo išvykęs į Itha-

rencijos” neturėtų daryti. O j Dovanojo “Keleivį’

Liaudies šokių ir dainų 
vakaras

Bostono meno šventės, 
kuri prasidėjo birželio 5 d. 
ir baigsis birželio 21 d., pra-

ca, N. Y., ir dalyvavo Cor-įeito ketvirtadieno programa 
nell universiteto mokslo me-i buvo skirta liaudies dainai 
tų pabaigtuvėse ir savo kia- ir šokiui.
sės suvažiavime.

Adv. Shallna yra baigęs
tą universitetą. Dėl savo iš
dykimo jis negalėjo daly
vauti Birželio baisiųjų die
nų minėjime Bostone.

L. Piliečių Dr-jos 
msirinkimas

Ketvirtadienį, birželio 18 
d. 8 vai. vak. bus Lietuvių 
Piliečių Dr-jos narių susirin
kimas, kuriame bus galuti
nai nutartas trzininin aulrstn—--------------- -----------.j,. ------------

Bostono Lietuvių Tauti 
nių šokių Sambūris, kuriam 
visą laiką vadovauja One 
Ivaškienė, praeitą savaitę 
dalyvavo net 4 programose

Birželio 6 d. jis šo 
ko Big Brothers televizija 
programoje, birželio 7 d. 
Laisvės Varpo radijo gegu 
žinėje, birželio 11 d. Bos 
tono meno šventėj Public 
Garden, o šeštadienį, birže 
lio išvežimų sukakties mi
nėjime. čia jis parodė ta; 
progai pritaikintą vaizdelį 
“Tėvynės ilgesys”. 

Susituokia A. Matulaitis

rengimas, paskolos užtrau
kimas, jei tokia būtų reika- 
inga, ir L t

Visi nariai turėtų daly
vauti.

Svečiai iš Rumfordo

Vyrų (dabar mišraus) 
choro ilgametis iždininką? 
Alfonsas Matulaitis šį šeš
tadienį susituokia su Janina 
Liaugaudaite, kuri šį pava
sarį baigė Bostono dviejų 
metų raštinės tarnautojų 
mokyklą.

Balfo apskrities 
valdybos is

Naujosios Anglijos Baifc 
apskrities valdybos posėdis 
bus birželio 21 d. 2 vai. po
piet pirmininko kun. Mar- 
rinkaus bute Providence.

Sprogimas šiaurinėj stoty

Praeitą ketvirtadienį 2:15 
vai. popiet Bostono mieste 
geležinkelio šiaurinėj stoty 
(M. A. T. North Station) 
įvyko sprogimas. Išaiškinta, 
kad sprogo namuose padirb
ta bomba, kuri buvo įdėta į 
daiktų saugojamąją dėžutę) 
(locker). Sužeista 38 asme-! 
nys. Piktadarys ieškomas. 
Spėjama, kad ir čia bus to-; 
kio pat nepilno proto žmo
gaus padaryta, kaip prieš 
porą metų New Yorke pada
rė lietuvis George Mateckis. 
Jis padėjo 33 bombas, bet 
tesprogo 15, jos buvo daug 
mažesnės jėgos.

Bostone atsirado tokių “pa
triotų” organizacijų, kurios 
tuo pačiu metu savo partinį 
kromelį lopė ar smagiai šo-1 
ko.

Ar tos “iškilmės” sutruk
dė bendrąjį minėjimą, neži
nau Man svarbus pats prin
cipas — Birželio išvežimus
turime visi kartu minėti. Jį Dabar Balfo skyriaus pir- 
čia ir keliu. Bet minėjimą į mininku yra J. Zaranka.
labai sutrukdė nesvietiškas —-------------------------
lietus, kuris prasidėjo tuo! Grįžo Aleknos
metu, kada reikėjo rinktis į1, ---------
minėjimą. Todėl nesusirin-į Iš Floridos grįžo mūsų 
ko nė 100 asmenų. [kaimynai Aleknos, ten pra-

Minėjimui vadovavo Ben-[leidę visą žiemą. So. Ęosto- 
druomenės Apylinkės pirm. Ine jie pabus iki žiemos ir ta- 
V. Stelmokas, kalbėjo Balfo ’da vėl išskris kaip paukščiai 
centro reikalų vedėjas kun. Jį šiltus kraštus.
L. Jankus. Jis pabrėžė, kad i ---------------------------
negana pakalbėti apie Lie- 'Grįžo C Kiliulis 
tuvos laisvinimą, priimti
gražių rezoliucijų, bet reikia

Ona Zinkevičienė, iš Chi
cagos, III., užsakė dovanų 
laikraštį J. ir S. Černiavi- 
čiams, Dayton, Ohio.

Persitvarkė Norwoodo 
Balfo skyrius

Negrų tautybės daininin
kas Hayes įspūdingai padai- .. , - ... ....... ..
navo italų, hebrajų, graikų, gražių rezoliucijų, bet reikia Is Vokietijos grįžo česlo- 
pranenzij) vokiečių, anglų, :Upčiuopamai .prisidėti pne ,vas Kiliulis, atlikęs karinę
škotų ir Afrikos ir Amerikos " 
negrų liaudies dainų.

Atskirų tautų tautinių šo
kių sambūriai pašoko savų 
šokių. Matėme jugoslavų, 
izraelitų, armėnų, švedų, 
lenkų, anglų, škotų, airių, a- 
merikiečių ir lietuvių šokių.

Mus, kaip ir visuomet to
kiomis progomis garbingai

IvsžLiAnae

to vargo, kurį kenčia mūsų prievolę. Jis yra veiklus 
tautiečiai, mažinimo; reikia skautas, 
juos kiek galima daugiau 
šelpti. Jis ragino būti dos- [Paremkime naujo*
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vadovaujamas Bostono Lie
tuvių Tautinių šokių Sam
būris. Tikrai gražiai jis at- diena.

niems Balfui, šelpiančiam 
tuos vargstančuis tautiečius 
Sibire, Lietuvoje, Lenkijoje 
ir tt, kurių niekas kitas ne
šelpia.

V. Vakauzas perskaitė 
gubernatoriaus deklaraciją, 
skelbiančią birželio 14 d. 
Pabaltijo valstybių laisvės

knygos išleidimą

Kapitonas plūdosi visą dieną, 
nes iš jo laivo sustojimo metu 
pabėga jūreiviai.

Su juo buvęs kunigas jj klau-C *
—Kodėl jūs plūstatės, kapi

tone? Juk tas nieko nepadės.
—Nepadės, žinau. Bet klau

sykite, ką aš pasakysiu. Surin
kite įgulą plaukti į rojų ir pa
mėginkite pakeliui sustoti pra
gare, neilgai, dvi valandas, tik
tai paimti anglies, ir tebusiu aš 
prakeiktas, jeigu koks nors šun
snukis neliks krante, — kalbėjo 
kapitonas.

Taip rašė Amerikos humoris
tas Mark Twain.

Visi priklausantieji demokra
tų partijai — bepročiai, bet nė 
vienas demokratų partijos na
rys to nežino. Užtat tai žino res
publikonai. Visi respublikonai 
— bepročiai, bet tai žino tik de
mokratai.

Adomas buvo laimingas žmo
gus. Kai jam ateidavo j galvą 
kas nors juokingo, jis galėjo 
būti visiškai tikras, kad nekar
toja svetimo sąmojaus.

(Iš humoristo Mark Twain 
raštų.)________________________

Geriau su sumaniu žmogumi 
sėdėti kalėjime, negu kad su 
kvailiu rojuje.

Jieškojimai

j NEVV ERA
J SHAMPOO NAUJOJI
. GADYNĖ
J Tūkstančiai suprato, kad Į 
» New Era shampoo yra kasdie- 
J ninis reikalas. Tik švelnus dar- i 
ri žovių muilas be gyvulių taukų 
J gali užlaikyti diržingą odą,3 nuo ko priklauso gražūs plau- 
< kai, naturališka spalva, nežiū
ri rint amžiaus.
J Siųskite $2 už 8 oz. butelį.
« Frank Bitautas
J 527 East Expusition3 Denver, Colorado
kBEEZaSaaSSSaSUKUSSCBlS

KIMBARAS ŽOLfi
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pus* 
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrhno. 
Ramunės žiedai eo- 
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- 
siunčiame.

Alex. Mizara
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite j Alexander’s vietą. 
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stovavo ir šį kartą. 
Programos vedėjai jį pas

tatė į labai prastą poziciją,

Ona Ivaškienė paruošė 
Tėvynės ilgesį”, kurį atliko 

jos vadovaujamo Sambūrio

Praeitą penktadienį mūsų 
staigoje lankėsi J. Abor ir 
1. Maliauskas iš Rumfrodo, 
Me. Jie grįžo iš Pennsylva- 
lijos, kur buvo nuvykę susi
lažinti su angliakasių gyve
nimu. Ta proga jie aplankė 
r žinomą veikėją J. Stanis- 
ovaitį, gyv. Wilkes-Barre.

J. Abor žiemą buvo ir 
Toridoj ir į Rumfordą su
grįžo gegužės mėnesį. Jis 
iratęsė Keleivio prenume- 
atą ir dar paliko dovanų 
.5. Didelis jam ačiū už tai.

dokytis niekam nėra vėlu
Tą gal visi žino, bet neri

ji teturi pasiryžimo vykdyti. 
Antanui Kriščiūnui to pasi- 
yžimo netrūko. Jis nors jau 
>4 metų, bet birželio 14 d. 
oajėgė gauti Northeastem 
miversiteto jaunesnio (a- 
ssociate) mechanikos inži
nieriaus diplomą. Jo sūnus 
jau antrus metus studijuoja 
mžineriją tame pačiame u- 
niversitete.

A. Kriščiūnas dirba Ray 
theon bendrovėj Andovery.

kurią atlaikyti buvo labai ^ai prasmingų
sunku, bet mūsiškiai 4 jau- melodeklamacijų ir plasti- 
nuoliai (Gintaras Čepas.™! judesių kūrinys. Jis la-
Gediminas Margaitis, Bro
nius Banaitis ir Gediminas 
Ivaška), Sambūrio vedėjos 
patyrusių rankų paruošti, 
jas garbingai apgynė.

Mat, prieš mūsiškiams 
pasirodant, lenkai šoko kro- 
koviaką. Jų spalvingi dra
bužiai, gyvas šokimas at
kreipė žiūrovų dėmesį. Ir 
tu dabar išeik keturiese ir 
šok taip, kad tavimi domė
tųsi. O išėjo ir šoko Mikitą 
taip, kad net viduryje porą 
kartų žiūrovai plojo. Valio 
mūsų šokėjams su jos moky
toja !

Mūsų sambūris turėjo ir 
savo orkestrėlį, kurio netu
rėjo kitos grupės (neskai
tant amerikiečių).

Šventės programa atlie
kama Public garden. Ten 
pat yra ir dailės paroda, ku
rioje yra vertingų paveikslų. 
Joje dalyvauja ir Lijolė Ži
donis (taip programoje pa
rašyta) iš New Haven, 
Conn., su savo piešiniu 
“Peizažas”.

Ž-ti*

bai tiko šitam minėjimui.
Susirinkusieji sudėjo au

kų $139, (iš jų prel. V. Vir- 
mauskis Sibiro kankiniams 
aukojo $50, So. Bostono L 
Piliečių Dr-ja $25 ir Dor
chesterio Lietuvių Klubas 
$10). Ž-tis

Pavogė dr. Pilkos 
automobilį

Dr. D. Pilka tikrai laimin
gai — sekmadienio naktį 
ketvirtą kartą pavogė jo 
automobilį, bet 3 kartus jam 
pavyko jį surasti. Ar pavyks 
šį kartą — vėliau sužinosi
me.
Adv. A. Young buvo 
Kanadoje

Adv. Anthony Young pra
eitą savaitę dalyvavo miestų 
'ir valstybių, finansų 
pareigūnų k o n v e n c i joje 
Montrealy.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gija, neseniai išleidusi dr.
V. Sruogienės “Lietuvos Is
toriją”, dabar ruošiasi išleis
ti visiems lietuviams nau
dingą ii* vertingą knygą — 
“Lietuvos Žemių Aprašy
mas”, kurioj bus aprašyta 
Lietuvos gamtos grožis, 
miestai ir miesteliai, sody
bos, paminklai bei gražūs 
pastatai.

Bostono skyrius kviečia 
visus bostoniečius lietuvius 
prisidėti prie šios knygos iš
leidimo, iš anksto užsisa
kant knygą, kurios kaina — 
7 doleriai. Garbės prenume
ratoriai, kurių pavardės bus 
prijungtos prie šios knygos 
atskirame sąraše, moka 10 
dolerių. Kreipkitės į šiuos 
valdybos narius: pirmininkę 

- Angelę Januškevičienę, 
27 No. Munroe Ter., Dor
chester 25, Mass., telefonas 
A V 2-7125; vicepirmininką 
— Antaną Ąądrulipnį^ 245
W. Fifth St, South Boston 
27, Mass., telef. AN 8-5503; j 
sekretorių — Bronių Miko- 
nį, 8 Mt. Cushing Ter., Dor
chester 25, Mass., telef. CO 
5-8841. -

Knygą redaguoja prityręs 
spaudos darbininkas Bro
nius Kviklys.

Sinkevičienė Zofija, gyvenanti 
Lietuvoje, Kaunas-Sančiai, V. Kap
suko prosp. No. 75 bt. 13, ieško Ge- 
rulaitienės Elenos, dukters Jono. (24)

Paieškau Krisiaus TREUNAVER 
(Treinavič), kuris yra gyvenęs 
1938-39 metais So. Bostone, Mass., 
261 Athens St- paeina iš Kabelių 
kaimo. Prašau jį atsišaukti, arba 
kas apie jj žino man pranešti.

Joe Trainor 
235 So. Hope St.
Los Angeles 12, Caiif. (30)

Vedybos

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Liehivių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kama $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

KANADOS LIETUVIŲ JONINES

Vilniaus Krašto Lietuvių Clevelando atvykęs čiurlio 
Sąjungos St Cath^rines nio Sambūris. Jos pradžia 
skyrius birželio 20 d. Merri- 6 vai. vak.
ton miestely Community šventės dalyvius sveikins 
Hali (Park ir College gat- Pasaulio Lietuvių Bendruo 
vių kampe) rengia Pavasa- nenės pirmininkas J. Matu
lio jaunimo šventę - penke- ionis, miesto burmistras ir
rių metų sukaktuvines Joni- kt 
nes« Po koncerto bus šokiai,

Šventės programoj spor- ^gausiame bufete svečiai ga- 
tas, dainos, šokiai. i lės užkąsti ir išgerti. Bus

Sportinė dalis prasidės Kai»i loterija “Laimės šuli- 
11 vai.. Joje dalyvauja Ro-
chesterio “Sakalo”, Toronto
‘Vyties” ir Hamiltono “Ko-
vo” krepšininkai ir lauko te
niso vyrai ir moterys.

nys”, kuriame bus galima 
daug vertingų dalykų laimė-

Meninę dalį artieka iš P***

Šventės pelnas skiriamas 
.Vilniaus krašto lietuvių šal-

Pakalbinkim 
kaimynus užsisakyti 
vi**- Kaina mala 14.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam danui, auklėja 
tantinf solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 į mėnesį.

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

Dengiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite 
tl SLA kuopuote, kurios yra visose žymesnės* lietuvių 
kmijoee ir SLA Centre. Rašykit* tokiu

ML M. J. VINIKAS
907 Wast KNb Strese, New Yeefc 1, N. Y.

Paieškau vyro vedybų tikslu nuo 
39 iki 42 metų amžiaus. Prašau pri
siųsti savo fotografiją. Prašau ra
šyti:

Miss Jan. Yudutes 
1297-1291 Eastern P’kway 
Brooklyn 33, N. Y.

—vavyinminaniinminiiiiT

Dr. D. PILKA
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.
(25)
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KUR PRALEISTI ATOSTOGAS
Dietuvių vasarvietes savininkai LŪŠIAI ir V EITAI nuoširdžiai 

kviečia atvykti į saulėtą Cape Cod
tr apsistoti jų puošnioje viloje, kuri šią vasarą turės naują 
“MEŠKOS” vardą. Vešlių medžių, žalumynų ir vaisių sodo ap
gaubta sodyba primena mielą Lietuvos jaukumą ir sudaro ge
riausias sąlygas poilsiui.

* GRAŽŪS IR ERDVŪS KAMBARIAI
* GERAS IR SVEIKAS MAISTAS
* STROPUS PATARN AVIN AS
* NEAUKŠTOS KAINOS
* VANDENS SPtlRTO ĮRENGIMAI
* TENISO - GOLFFFO AIKŠTĖS
* ARTI GOLFO SROVĖS ŠILDOMI ATLANTO

' k VANDENYS
* ART! TEATRAI IR K. VAKARINĖS PRAMOGOS 

Sezonas prasidės BIRŽELIO 15. šeimininkai maloniai laukia svečių. 
Iki birželio 5 dienos kreiptis adresu:

MRS. MARIA LŪŠYS, c/o “MEŠKA”
Monument Beach. Beach St., Cape Cod. Massachusetts

Telefonas: Buzzards Bay. Plaza 9-3251
TiamžUt

VAISTUS 1 LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
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
IA8HBBnBSSBKffi£&ERi&3SI

Jf£S ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reilda—

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

"Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir mastus greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS"
27,

1 r
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REIKŠMINGAS DEŠIMTMETIS

I ’i aeitame numery buvo 
trumpai paminėta, kad Bos
tono Lituanistikos Mokyk
la birželio 6 d. minėjo savo 
dešimtmetį, bet prie jos ver
ta ilgiau sustoti, nors ir ne
reikalinga aiškinti, kokios 
svarbos lietuviška mokykla 
turi lietuviškai dvasiai išei
vijoje palaikyti.

Venckus, pakvietęs jam va- vieta.
dovauti mokyklos vedėją 
O. Gimiuvienę. Ji j garbės

tis Girnius, Giedrė Karosai- 
tė — visi pirmieji; Audro
nė Lapinskaitė — antroji 
vieta, Teresė Burickaitė — 
dovana už albumą (trijų 
pirmųjų albumai buvo taip 
pat verti dovanų).

II klasė (VI skyrius): 
Rima Aukštikalnytė — I 

vieta, Milda Bakšytė — II

Laima Baltušytė — I vie
ta, Marijus Žiaugra — II 
vieta.

Jie visi buvo apdovanoti 
knygomis, kurias aukojo J. 
Kapočius, Bendruomenė, 
Inžinierių Dr-ja ir Tėvų Ko
mitetas.

Bostoniikiai tautininkų 
vadovybėj

I klasė (V skyrius): 
Laima Antanavičiūtė, An-

prezidiumą paprašė inžinie- drius Eiva ir Jonas Daugir- 
rių, Bendruomenės, Kultū- das, visi pirmieji.
ros Klubo, ateitininkų, skau
tų, baigusiųjų atstovus.

Apie mokyklos veiklą pa
pasakojo pirmosis vedėjas III skyrius:
V. Kulbokas ir dabartinė; Biiutė Vaičjurgytė, Biru- 

Bostono lietuviai savo vedėja O. Gimiuvienė. (K. tė Jaraitė — abi pirmosios, 
mokykla gali dėl daug į Mockus ir J. Vaičaitis nega- Irena Puodžiukaitytė — II 
priežasčių didžiuotis. To-1pin

IV skyrius:
Jurgis Lendraitis, Vilija 

Leščinskaitė.

Įėjo atvykti). vieta.
Sveikinimo žodžius tarė j II skyrius: 

Bendruomenės pinn. V.' Nijolė Baškytė, Paulius 
čia kursas vra 12 metų, vi- Stelmokas, ateitininkų Lei- Narkus, Jonas Puodžiukai- 

.......................... ........... tis - visi I vieta.

kiu mokyklų teturi tik Cle- 
velandas ir Čikaga, nes tik

Tautinės Sąjungos seimas 
Detroite į sąjungos tarybą 
išrinko ir šiuos bostoniškius: 
J. Kasmauską ir I. Vilėniškį.

Jautj pažins* iš baubimo.

LAISVCS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė * Radio Programa

WKOX, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
2 — 3 vai- popiet

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 14, MASS.
Tek JUniper 6-7209

Peter Maksvytis
it'ARPENTER A BUILDI

Atliekam visokius namų tai 
symo darbus iš lauko ir viduje: 
pijazas, langus, duris, grindis, 
laiptus, dedame aliuminijaus lan-i 
gus ir duris, darome virtuvės ka-j 
binetus ir kitokius vidaus įren 
gimus. Naujiems pastatams turi-' 
me' įvairių standartinių projektų.; 
Darbas garantuotas. Pasaukite' 
dėl įkainavimo.
125 E. 4th SU So. Bostone^ 

Tek an 8-3634
XXXXXXXXXXXX XXX XXX x>: xx x

^Siuvėjas Valytojas*
Vyriškų ir Moteriškų Rūbų 

DAROMI PATAISYMAI 
Kostiumai išproeijami jums 

belaukiant
Prieinamos kainos 

LEON CLEANSER 
483 Broadvvay, Se. Boston

’^00©00<XXXXXX.XXXXXXXX«š3Ūc.^

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 Iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
.mrmfVTmymTrmyTK3

Jei Jums Reikia
sur kitui- mokyklų kursas su- monas (jaun.), seniau bai- 
tiunipėjo, programa suma- 8usiy Adomkaitytė ir Kul- 
žėjo. Bostone iki šiol pajė-t-uros klubo atstovas dr. J. 
giama išsilaikyti toj pačioj Girnius. Jis gražiai ragino 
aukštumoj, kurioj pradėta baigusiuosius būti jaunais, 
0 to nepajėgė net daug di
desnės kolonijos, pavyzdžiui 
net Niujorke.

Ir savo mokinių skaičiu
mi mūsų mokykla dar įspū
dingai atrodo. Prieš 10 me-

nenustoti jautrumo ir mokė
jimo džiaugtis, išlaikyti sa
vyje idealisto dvasią. Abi
turientų vardu kalbėjo A. 
Kubiliūtė. Tėvų komiteto 
vardu K. Adomavičius dė-

I skyrius:

Llfc.lt VIS KIRPĖJAS
Mes kerpame moteris ir merginas, 

senas ir jaunas, pagal visas vėliau
sias madas, kerpame vyrus ir vai
kus. Prašom užeiti Į lietuvišku kir
pyklą pas Charles Babensą, 084 E. 
Penktoji gatvė (prie M. gatvės kam
po) So. Bostone. (31)

PARDUODAMI NAMAI
Hyde Parke, didelis sklypas, tik- 

vaismedžiai, 
pasodinta. 8 kam b. 

namas, geram stovy, išskyrus kūre
nimą. Gaii būti dviem šeimom. 
$12,000 arba pagal susitarimą. 
Skambinti CU 6-1841 arba BL 8- 
1776. (25)

tu oraaėjusi su 59 mokiniais, i?50-’0. mokyklos mokytojams i ras daržininko sapnas, 
1954 55 metais pasiekusi k rėmėjams ir pakvietė vi- j 
173 skaičiaus, ji šiuos moks- su® prie kuklių užkandžių, 
lo metus baigė su 145 moki-! Sugiedoję Lietuvos him- 
niais (pradžioje metų buvo V1^ - dalyviai kitoj
1G1). ,^r|Strand Cafe salėj. vaišinosi

Žinoma, mokinių skaičius5 ^vų komtiteto paruošta už
gulėtų būti gerokai didesnis, ^ainc?a \ kam buvo noro, tas
jei visi tėvai savo vakus leis- ^a^,° ir P 
tų. Deja, yra tokių lietuvių . .ko girdėti, kad Q. Gir- 
:eimų, kurių va i k a i!11111'16116 nebegalinti būti 
iietuviškos mokyklos nelan-
kO. 'tą

Per tą dešimtmetį mokyk
lą baigė ir lietuviškus atesta
tus gavo per 60 asmenų. Pir
moji mokyklos abiturientė 
buvo Dalia Skudžinskaitė 
(šiandien Ivaškienė), kuri, 
baigusi kolegiją, dabar mo
kykloje mokytojauja. Šie
met baigė 11 asmenų, kurių 
pavardės jau buvo praeita
me numery paskelbtos.

Kultūros Klubo, Bendruo
menės ir kitų organizacijų 
padedama, mokykla įsigijo 
nemažą lietuviškų knygų 
knygynėli, kuriuo mokiniai 
gali naudotis. Mokyklos pir
masis vedėjas buvo V. Kul
bokas, po 2 metų jį pakeitė 
K. Mockus, tas pareigas ė- 
jęs 4 metus, vėliau 2 metus 
vadovovo J. Vaičaitis ir pas
kutiniuosius 2 metus O. Gir
nių vienė.

N'uo pat pradžios mokyk
loje dirba I. Giedraitis. Tai 
tikras mokyklos misionie
rius. Labai atsidavusi mo
kyklai buvo ir a. a. Lizde- 
nienė, kuri savo pareigų ne
apleido net sunkiai sirgda
ma. Aukojosi ir visi moky
tojai. nes jų sunkus darbas 
tik ubagiškai teatlyginamas.

šv. Petro parapijos šei
mininkas prel. P. Virmaus- 
ki< mokyklai patalpas duo
ba veltui.

4 iek trumpai apie mokyk
la. o dabar keli žodžiai apie 
dešimtmečio minėjimą.

Į ji susirinko mokiniai, 
mokytojai, tėvai ir mokyk
las bičiulių būrys. Jį pradė- 
jo tėvų komiteto pirm.

vedėja, todėl tėvų komitetui 
vėl duš rūpesčio, kol suras 
naują vedėją.

Ž-tis
Geriausieji mokiniai

šie Bostono Lituanistikos 
mokyklos mokiniai už pa
žangumą moksle gavo dova
nas:

VI klasė (X skyrius) :
Audronė Barūnaitė, Ni

jolė Vaičaitytė — lygiai 
pirmosios.

V klasė (IX skyrius):
Vida Galdikaitė, Ramū

nas Girnius, Živilė Mockutė.
IV klasė (VIII skyrius:
Živilė Gimbutaitė, Kęstu-

RE1KALINGA MOTERIS
Reikalinga moteris indam plauti 

(dishetvashing) ir kitiems virtuves 
darbams, nuo 4:30 popiet iki 12:00 
nakties. Kreiptis: Mr. Regan. 1400 
Coiumbia Rd., So. Boston 27, Mass. 
(Dorgan’s Old Harbor House).

(25)

KAMBARYS NUOMAI
Isnuomoiamas kambarys vyrui ar 

moteriai su visais parankumais, šva
ria: užlaikomas, su valgiu ar be 
valgio, galima vartoti ir virtuvę, 
nuoma nebrangi. Galima matyti, iš 
ryto ir vakare nuo 5 iki 9 vai.

Mrs. F. Kay
322 Dorchester SL
So. Boston 27. Mass. (24)

BUTAS NUOMAI
6 kambarių butas (suaugusiems) 

su centraliniu apšildymu. Y’ra ga
ražą-. Kreiptis pirmame aukšte 17 
tVendover St., Dorchester 25, Mass. 
(Uphams Corner iš Dudley gatvės).

(26)

PARDUODA NAMUS
Parduodu (be agentų) 3 šeimų 

4-4-4 namus. Roxbury, šv. Patriko 
parap., 34 \Yoodward Ave. Baltos 
sinkos, vonia.„ didelis kiemas, puikus 
vaizdas, daugybe medžių. Skambinti: 
HI 5-0074. (25)

Mūsų mielam inž. VIKTORUI KUBILIUI ir jo šeimai, 

mirus jo brangiai motinai Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą

reiškia

Genovaitė ir Bronius MICKEVIČIAI

Geriausia Lietuviška Vasarvietė
NAUJOJE ANGLIJOJE

TRAKAI,
Thompson, Conn. prie Quadric ežero su valstybiniu paplūdimiu

• parku, norintiems poilsio ir ramumos, tinkamiausia vieta 
vasarojimui.

Maistas ir kambarys asmeniui 35 doleriai savaitei.

Adresas: J. Paknvs. Eox 16. Thompson, Conn.

Teieior.as: Putnam, tValnut 3-2836.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
3«S WEST FOURTH ST„ SO. BOSTON 27. Mass. TELEFONAS: AN 8.5040 

(VIENAS BLOKAS NUO BROADWAY, EINANT ‘D’ STREET)
v r.t ia Jūsų al neštus mums siuntinius į Lietuva ir i kitus Sovietų valdomus kraštus.

iši«.^,'os sumokamos mu>. todėl siuntinių ga\ė_*ai nieko ncpritnnka. V’.U siuntiniai
• i. pri-tatyma« garantuotas. ne< jie siun-čiami --u Inturisto licenzijomis. Siuntiniai išeina į 

• • MUr tiesiai iš Centralinio Bostono Pašto. Gavėją jie pasiekia 4-6 savaičių laikotarpyje.
- i Toliau nuo Bostono gali siųsti savo siuntinius mums paštu arba geležinkeliu (Railway 

•’.us daiktų sąrašą ir aiškų adresą, kam siuntinys siunčiamas. Mes, patikrinę daiktus, tuoj
-.ii.j,, kiek jo |>ersiuntimas kainuoja. Jums susitaupo kelione į Bostoną.

■ Hriinr didelį pasirinkimą (VAIRIU MEDŽIAGŲ KtW"> IIU MAMS, SLhNEI.EMS ir KITOKIŲ 
'H ■ z! , o taip pat odų batams labai žemomis kainomis.
ĮH AK.A ATIDARAI Kasdien nuo 9 ryto ik i ti vak.. šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai. po piet.

' i'-i > KVIEČIAME naudotis skubiu patarnavimu patikimos įstaigos.
Bostono Sky rims Vedėjas MI->AS KAU ALIAI SKAS

NAUJAS SKYRIUS ATIDARYTAS 
NEI SODINTI — NEI KASTI 

PANAŠOS PAMINKLAI 
FOREST HILLS-----ROSLINDALE, MASS.

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

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

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan

ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Visiškas

{taisymas $245
Kol kainos dar nepakilo.

2 METAI GARANTIJOS motorui

PAŠAUK DABAR 8^ GE 6-1204

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

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

rl unr.ie 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. Pharn»„ 

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

Nuo 9 rvto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius., ir sekmnd

įsigyti namus, apdrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

kreipkitės j
KALVAITI IR STELMOKĄ — 
— BALTIC REALTY

Real Estatc ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadvvay, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

t^ras

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

C,LOKE PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadway, So. Boston 27, Ma*». TeL AN 8-6764
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. Įdėkite daik
tų sąrašą ir alkius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavą, 
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 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KRKIl'KITftS LIETUVIŠKAI 
’ Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsųjstoiga greičiausia/ patar

nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUS’*!.
Siunčiame sa I n turi, to įgaliojimais.

Simoiaiai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vaL valu, aetvirtadieaiain nne 
9 ryte iki 7 vaL vak. ir šeštadieniais ann 8 ryte iki 2 vaL pa pietą.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1250 ki 
’Ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
Beną. Perduodamos lietu* 
kiškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis/’

Steponas Minkus.

Geriausias namų dažytojos 
(Painter outside & inside and 
paperhanger) naudoja aukš
čiausios rūšies dažus, ir visokių 
gedimų taisytojas su geriau
sia medžiaga ir garantija, yra

Jonas Starinskas
220 SAVIN HILL AVE. 
DORCHESTER, MASS.

Telefonas: CO 5-5854

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: ano S Ild 4 

ir ano 7 U •
546 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

V. Vaddša
ODA SIUNTINIAMS 

^Parduodu pirmos rūšies odą, au 
lėlius, gatavus batus tinkamu: 

a siuntimui, padus, vitpadžius siun 
j ti niams nupiginta kaina, 
j Atlieka visus batsiuvio darbas 
įgreit, sąžiningai ir duodu patart

us apie odas. Adresas:
173 Eighth SL, So. Boston 
uo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 

trečiadienius ir sekmadienius, tl
Telefonas: AN 8-0055 ►5-****★****★***♦********★**»?

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas
kambinkit, pakiauskit mūsų kainų.

Tefefoaas CO 5-5839 
12 M L Vernon, Dorshester, Mass.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

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

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą į lietuvių kalb^

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus it 
lengiam bei taisom stogus. 
PndkMn kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Masn.
TaL: JA 4-4576

tuoMMUOueooac
APSIDRAUSK NUO I 

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

BRONIS KONTRIM

SM K Broaduay 
S^BMtou 27,

TeL AN 4*1741 ir AN

way

kN 8-2483Į

Tei. AV 2-4*24

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandor: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimą

AflS ę*nl»irr»t»i» Rnnd 
Arti Upbakn's Corner 

DOkCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA Y Aparatų 
Pritaikc Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-4 
534 BROADVVAY

8OUTH BOSTON, MA88.

TeL AN8 2805 į

Dr. J. L. Pasakomis 
^r. Amelia E. RodH

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATE ft INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0948
27 ORIOLE STREKT 

Wegt Rovbury, M«
Tel. FA S-5515

I’

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laik t odžiai-I>etmantai 

Papuošalai

Elektros Prietakai

Kūpe.*>t<iiK>i taisome laikrodžiu, 
žiedus, j.apuošaius

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Bavininka* A. 1. Alekna

428 Eaat Bre^dnay 
Bcntk Boston 27, Mmo. 

Telefonas AN 8-4148
Banjnmia Moore Maleven 

Popieros Sienoms
Stiklas Lan»7

▼Mokia Reikmenys Ni
Reikmenys Pins 
Visokie Geležim

Plumberiams 
Daiktai

=1

Llfc.lt

