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Vienas Šnipas Gali 
Sujaukti Viršūnių Sueigą

Rusai Pagavo Vieną Amerikiečių Šnipų, Kurs Fotografa
vo Sovietų “Paslaptis“ ir Del To Chruščiovą* Užsirū

stino; Rusai Dirbtinai Piktinasi; Amerikiečiai 
Jaučiasi Nesmagiai, Bet Nuo Tokių Įvykių 

Nevisada Galima Apsisaugoti.

Gegužės 1 d. rusai nušovė Lakūnas Francis G. Pow- 
vieną amerikiečių lėktuvą, ers, 30 metų vyras, būk tai 
kuris sklido labai aukštai turėjęs įsakymą gyvas ne- 
ir fotografavo Rusijos mie- pasiduoti į priešo lankas, 
stus, aerodromus, gelžke- bet, matyti, mirties akivaiz- 
lius ir kitokias “paslaptis,” doje tą įsakymą užmiršo ar 
kurias rusai saugo nuo pa- nenorėjo mirti ir atiteko gy- 
saulio akių. Iš 60,000 pėdų (vas į rusų rankas. Dabar ru- 
aukšeio amerikiečių lėktų- sai jo vardą išgarsino po vi- 
vas, pagal rusų pasakojimą, są pasaulį . ..

PREZIDENTAS SU ŠEN. KEATING

kepubiikony senatoriai buvo pakviesti į Baltuosius 
Kinius pusryčiu, kurių metu prezidentas sakė, kad jis 
ve.ros tuos įstatymus, kurie nesutinka su vyriausy
bės: programa. Nuotraukoje prezidentas gerai nusitei
kęs juokauja su senatorių Keating.

padarė visai neblogas nuot
raukas rusų aerodromų, ku-

Pagautas šnipas, pagal 
Chruščiovo sakymą^ bus tei-

riuose matyt eilėje sustatyti siamas, o Amerikos vyriau 
rusų bomberiai. Iš to galima sybė nenoromis turėjo pri- 
spręsti, kad tokios fotogra- pažinti, kad šnipas fotogra- 

i. 4 : favo govigtišicas paslaptis,
kad Amerika būtų įspėta, ar 
rusai nesirengia iš pasalų 
pulti šį kraštą.

Kokios įtakos vieno šnipo 
pagavimas turės į “viršū
nių konferenciją” dar neži
noma, bet rusų rėkavimas

finės nuotraukos turi savo 
karišką vertę.

Kai sovietų šnipai pakliū
va į Amerikos ir kitų valsty
bių tankas, rusai apie tai sa
vo žmonėms visai neprane
ša ir jokio nesmagume dėl 
to neturi, nes ko žmonės ne-
žino, tas jų ir nejaudina- pagauto šnipo rodo, jog 
Bet apie pagautą amerikietį §joje vi^ūnių konferencijo-

West Virginia Staiga Nikita Pertvarko 
Pasidarė Svarbi Sovietų Viršūnes

šį antradieni West Virgi- “X“1? Niki‘a.?:
uijos valstiją pasirenka de- o r
.mokratų kandidatą į prezi- SovĮetojvą^^ viršūnes^

Amerikos Duona 
Pašalins Indų Badą
Amerikos vyriausvbė su

sitarė su Indija parduoti iš 
savo žemės ūkio perteklių 
17 milionų kviečių Indijai 
bėgyje artimiausių keturių 
metų.

Toks milžiniškas duonos 
kiekis apsaugos Indiją nuo 
dažnai ten pasikartojančių 

: badmečių bus rimta duonos 
atsarga ir kartu tai prisidės 

i prie visos Indijos ūkio kėli
mo.

Mat, Indija už Amerikos 
kviečius mokės savais pini
gais, o ne doleriais, todėl 
į užsienių prekybą duonos 
didžiulis užpirkimas netu
rės jokios įtakos, o Amerika 
gautus Indijos pinigus grei
čiausiai pačiai Indijai ir pa
skolins ios ūkiui kelti. In
dijai toks patogus duonos 
užpirkimas yra didelis lai
mėjimas, o Amerika patuš
tins savo sandėlius ir jokių 
riuostolių neturės.

Arabų - Amerikos 
Boikotas Baiaėsi

Bolševikai Pripažįsta, Kad 
Jie Nužudė Trockį

Jack Mornard, Kuris Prieš 20 Metų Nužudė Trockį, Da
bar Laisvas Su Bolševikiškos Čekoslovakijos Paspir

tu; Žmogžudys Važiuoja Už Geležinės Uždan
gos; Bolševikai Netiesiog Pripažįsta, Kad 

Trockis Buvo Jų Nužudytas.

Trujillo Diktatūra

dento vietą. Paprastai i tos Soviftijos Rezidentas K. _____ _____---------------
valstijos nominacinius bal- Vorosilovas, senas budelio Amerikos laboj boikotą ara- 
savimus mažai kas tekreip- ®tall?,° sėbras, pasitraukė įs bų uostuose, o New Yorke 
davo dėmėsi, bet šiais me- JP^ento vietos ir uzlei- prekybos jūrininkų atšaukė 
tais visi su nekantrumu lau- do^ "Reikšmingą, nors ir arabų laivo Kleopatra” pi- 
kia, kaip ta valstija balsuos, aukštą vietą Breznewi. ketavimą. Unija piketavi- 

r i I aukštas vietas įskilo se- mą atšaukė todėl, kad vals-
. . 4 * -1 ____ w. Virginijoj pasnodys, ni Chruščiovo bendradar- tybės departamentas paža
bojo apie pagautą Amerikos - . prezi(įentas Eisenho- ar protestantai susibaus bal- biai Kosygin ir Frol Kozlov, dėjo dėti pastangų, kad Su- 

suoti prieš kataliką kandi- jie padaryti Kompartijos eco kanale arabai nebetero- 
datą šen. J. F. Kennedy. Jei centro sekretoriais, arčiau rizuos Amerikos jūrininkų,

šnipą rusai bubnija jau ke
lintą dieną ir išpūtė tą rei
kalą iki milžiniško įyvkio, 
o Chruščiovas sovietiškame 
“parlamente” apie tai kal
bėjo net du kartus ir paša

je šypsenų bus mažiau, ne 
gu’1955 metų konferencijo
je Ženevoje, kuri be šypse
nų nieko ir nedavė.

Kai rusai pradėjo per
daug rėkauti dėl pagauto

Arabų valstybės atšaukė

lakūną ilgiausias istorijas.
Apie tą šnipą ir jo paga

vimą rusų nebyliame parla
mente kalbėjo ir sovietų 
maišalas Grečko, kuris gy
rėsi įusų nepaprasta rake
ta, kuri iš pirmo šūvio nu
mušė aukštai skrendantį 
lėktuvą. Apie tą patį reika
lą kalbėjo ir Sovietų užsie
nių reikalų ministeris Gro
myko, kurs ta proga pasa
kojo, kad rusai viršūnių pa
simatyme Paryžiuje neda
rys Vakarams jokių nuolai
dų ir reikalaus, kad Vakarų 
vlstybės atiduotų rusams
Berlyno miestą. Visi rusų, 
tiek Chruščiovo, tiek Gro
myko ir Grečko pasakoji
mai sukosi apie Sovietų ga
lybę, apie amerikiečių blo
gumą (dėl to pagauto šni
po) ir apie tai, kad rusai 
gerumu arba ir blogumu iš
varys Vakarus iš Berlyno.

Amerikos vyria usybė 
apie pagautą Sovietijoj mū
sų šnipą lakūną piima pa
skelbė, kad jis aukštai skris
damas fotografavo debesis 
oro tyrinėjimo reikalu, ir 
kad jis tur būt per klaidą 
pateko ų Sovietų teritoriją, 
o rusai tyčia neskelbė, kur 
mūsų lakūnas nušautas. Vė
liau rusai paskelbė, kad la
kūnas nušautas arti Sverd- 
lovsko, prie Uralo, maždaug 
1200 mylių nuo sienos. Be 
to, nušautas lakūnas iššoko 
iš lėktuvo ir su parašiutu 
nusileido žemyn, kur jis bu
vo sugautas ir jis pasisakė, 
kokį darbą jis dirbo, o su- 
dužusiame lėktuve rastos 
fotogiafijos ir kiti prietai
sai aiškiai rodė jo uždavinį.

wer ušsimmė darbininkų 
unijų vadui Meany, kad 
“jei aš važiuosiu į Sovietų 
Sąjungą,” lyg norėdamas 
pabrėžti, kad jo lankymasis 
Sovietijoj nėra tikras daly
kas. Kai kas kalba ir apie 
viršūnių konferencijos at
šaukimą dėl rusų veidmai
niško pasipiktinimo dėl pa
gauto šnipo. Rusai taip el
giasi, lyg tarsi jie nesamdy
tų gaujų šnipų Vakarų val
stybėse ir lyg tarsi jie savo 
gyvenime niekada nebūtų 
teisybės kraipę, nors visas 
svietas žino, kad melas yra 
jų duona kasdieninė, o šni
pinėjimo srityje jie yra ne 
tik ekspertai, bet ir piimos 
eilės meisteriai.

Prezidentas Lankas 
Pietinę Korėją

Prezidentas D. Eisenho- 
wer ateinančią vasarą lan
kysis Pietinėj Korėjoj ir kai 
kuriuose kituose Tolimųjų 
Rytų kraštuose. Prezidentas 
dabar parašė buvusiam Ko
rėjos prezidentui S. Rhee, 
kad atvykęs į Korėją jis no
rėtų ir buvusį prezidentą 
Rhee aplankyti, nors dabar 
Rhee jokių valdiškų parei
gų Korėjoj nebeturi.

Prezidentas Eisenhower 
kartu gyrė buv. prez. Rhee 
už jo apsisprendimą trauk
tis iš savo vietos ir tuo būdu 
atstatyti krašte taiką ir ra
mumą. Kartais pasitrauki- 
ms iš vietos yra didžiausias 
pasitamavimas savo kraš
tui .. .

taip, tai to senatoriaus kan
didatūra susilauks didelio 
smūgio, nes parodys, kad 
ne tik katalikai (kaip Wis- 
consine), bet ir protestantai 
balsuoja pagal savo religi
nius isitikinimus.

Tai Luick kavinė Oklaho- 
ma mieste, kurios stogą 
viesulas nunešė. Mieste su
griauta daug namą. 3 žmo
nės užmušti, kelios dešim
tys sužeista.

prie tikrojo valdžios šaltinio kurie plaukia į Izraelį ar iš 
Sovietijoj. Izraelio.

Kiričenko ir Bieliajev, i , , „ . x ... .
kurie puikiai “pasižymėjo” 1 Jdomu, kad Egipto dueta- 
Kazachstano laukuose, išlė- gorius dabar ginasi laime- 
kė iš “prezidiumo,” kuriame JS® ’ Pnes Amenką ir 
koncentruojasi vyriausia so- ^avo boikotu privertęs at- 
vietų galia ir kur Chruščio- ®au^T1 arabų laivo piketąvi- 
vas dabar ponauja.

Pasikeitimai Sovietų val
stybės viršūnėse yra pirmas 
valdžios pertvarkymais po 
“antipartinės grupės” (Mo
lotovo, Malenkovo, Kaga- 
novičiaus, Žukovo ir Bulga- 
nino) išmetimo iš valdžios.

ma New Yorke..

Visi Aptaria Šnipo
Nelaimingą Istoriją
Ameriko.- lakūno nelai

mingas skridimas virš Ru
sijos, dabar yra visų lūpo
se. Amerikos spauda prane
ša “įspūdžius” iš viso pa
saulio ir veik visur žmonės, 
ar apklausinėti valdininkai, 
mano, kad laikas pakliūti į 
rusų rankas pasitaikė labai 
nepatogus, prieš pat viršū
nių pasimatymą. Dėl patiesi 
šnipinėjimo, niekas* neside
da veidmainiu, kaip Chru
ščiovas, ir mano, kad šalto
jo karo sąlygos ir modemiš
ki ginklai visus verčia rū
pintis savo saugumu.

Daugiausiai triukšmo gir
dėti Washingtone, kar dėl 
rinkimų kai kam yra progos 
administracijos akis badyti, 
o kai kurie kongreso nariai 
mano, kad gera būtų paty
rinėjus, kaip tai galėjo at- Į 
sitikti.

KALTAS

Amerikietis lakūnas Allen 
Pope Indonezijos sostinėj 
karo teismo nuteistas mir. 
(i už tai, kad padėjo Indo
nezijos sukilėliams kariauti 
prieš vyriausybę.

Beveik prieš 20 metų 
TZ. . » . Meksikoje buvo nužudytas
Visiems Jau Įgryso Leonas Trockis, Lenino ar-

--------- tirr.as bendradarbis bolševi-
Dominikonų respublikos kiškame perversme Rusijoj, 

diktatūra jau visiems Ame- Po Lenino mirties jo ‘mo- 
rikos kraštams taip įgryso, kiniai’ susiriejo savo tarpe 
kad pradedama rimtai kai- dėl diktatūrinės valdžios ir 
bėti apie jos boikotavimą ir iš tų rietenų stipresnis išėjo 
pašalinimą iš “geros kom- Stalinas - Džugašvili, kuris 
panijos” lauk. visus Lenino bendradarbius

Venecuela jau nutraukė išskerdė arba kalėjimuose 
visus diplomatinius ir kito- supūdė, o pats kaip nevaini- 
įkius ryšius su Dominikonų kuotas satrapas valdė So- 
diktatūra dėl to, kad Domi- vietų Rusiją iki savo mirties 
nikonų valdžia rėmusi nese- dienos.
niai bandytą daryti karišką Leonui Trockiui Stalinas 
perversmą Venecueloje. ieido išvažiuoti į užsienį, 

Panašiai nori pasielgti ir nes jis pradžioje dar nebu- 
Kolumbija, o jas gali pasek- vo užtenkamai stiprus, kad 
ti ir kitos Pietų ir Centrali- savo priešininkus galėtų iš
neš Amerikos valstybės, ku- [skersti. Tik vėliau, maž- 
rioms visoms Dominikonų daug po dešimties metų vai- 
kruvina diktatūra jau spėjo dymo, jis griežtai ir kruvi- 
iki gyvo kaulo įgrysti. nai “apsivalė” nuo visų sa-

Washingtono vyriausybė vo konkurentų ir skerdė se- 
irgi žiūri labai kritiškai į ,nuosius bolševizmo vadus 
Dominikonų kiuviną nyks- be jokios atodairos. Tik 

Trockio jis negalėjo pasker
sti, nes tas jau buvo užsie
nyje. Todėl Maskvos dikta
torius pasiuntė žmogžudį 
Trockį nugalabyti. Tas ir 
buvo padaryta 1940 m. rug
piūčio 20 d.

Trockio žudytojas buvo 
Meksikos policijos pagautas 
ir nuteistas kalėti 20 metų 
už žmogžudystę, žmogžu
dys buvo žinomas Jacques 
Mornard vardu, nors jo ti
kros pavardės, nei kilimo 
vietos niekas nežinojo ir 
dabar nežino, žmogžudys 
galėjo jau seniau iš kalėji« 
mo išeiti, bet jis bevelino 
kalėjime būti, nekaip pa
tekti į Stalino ar į Trockio 
šalininkų rankas.

Dabar Meksikos vyriausy
bė žmogžudį išleido iš ka
lėjimo ir įsakė jam apleisti 
Meksiką, žmogžudžiui Če
koslovakijos bolševikų val
džia davė čekišką pasą, du 
Čekoslovakijos pasiuntiny
bės diplomatai (Olldrich 
Novicki ir Eduard Fuches) 
žmogžudį gegužės 7 d. paly
dėjo į lėktuvą ir jis išskrido 
per Kubą į bolševikų valdo
mą pasaulio dalį.

Kad Trockį nužudė Stali
nas, jokios abejonės nebu-

_________________ vo. {domu tas, kad dabar ir
I Nikita Chruščiovas Stalino 

CHRUŠČIOVAS ŽADA [žmogžudystę dengia ir Sta- 
PANAIKINT MOKESČIUS lino samdytam žmogžudžiui 

parūpina pasą ir saugią

tuką, kurio žiaurus šeimi
ninkavimas kelia pasišlyk
štėjimo.

Turkų Opozicija 
Nori Tik Rinkimų

Turkijoj karo stovis ir 
energinga vyriausybės vei
kla kiek apramino ar pri- 
glušino studentų opozicinį 
bruzdėjimą, bet toli gražu 
krašto nenuramino.

Turkijos opozicinė repu
blikonų partija, vadavauja- 
ma buvusio šalies preziden
to ir artimo Ataturk’o bend
radarbio Inonu, pasisako 
už naujus parlamento rinki
mus.
Buvęs prez. Inonu sako, kad 
lengva yra padalyti kariš
ką perversmą, bet sunku pa
skui grįžti į normalinę san
tvarką. Jo manymu, vyriau
sybė geiai padarytų duoda
ma kraštui laisvuose rinki
muose pasisakyti, kokios 
vyriausybės jis nori.

1950 metais Inonu veda
ma partija po pralaimėtų 
rinkimų užleido valdžią de
mokratų partijai, kuri da
bar nori valdyti diktatoriš
komis priemonėmis.

Sovietų Rusijos diktato
rius Chruščiov pažadėjo Ru
sijos gyventojams, kad nuo

vietą gyventi.
Kalėjime žmogžudys irgi

gyveno gerai, nes Maskva
1965 metų jiems nebereikės ji aprūpindavo viskuo, ko 
mokėti mokesčių nuo savo jam reikėjo, 
asmeninių pajamų. Chruš- Tuo savo žygiu Chruščio- 
čiovas žadėjo taip pat įvesti vas visam pasauliui rodo, 
Sovietijoj naujus rublius, kad jis yra Stalino žmogžu- 
kurie bus 10 kartų brange- dysčių sėbras ir todėl pats 
sni negu dabartiniai. tos pačios rūšies žmogžudys.
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Šnipai v — _ir viršūnes MOŠŲ ŽYGIAI WASMNGTONE
Kitą pirmadienj Paryžiuje turi susitikti “viršūnės” 1960 m. balandžio 29-ge- žiuje. 

ir tartis dėl užkeiktųjų klausimų sprendimo. Tie užkeikti gūžės 3 d. Amenkos Lietu- Pasikalbėjime, kuris už
klausimai yra antrojo pasaulinio karo palikimas, su ku- vių Tarybos vykdomasis k®- sitęsė ištisą valandą, ALT 
riuo pergalėtojai nežino kaip susidoroti, arba, geriau pa- įritėtas, Lietuvių Informa- pateigū*ai išdėstė savo pa
sakius, Vakarai ir Rytai nesuranda bendro sprendimo, o C0OS ęen^ direktorė, VLI- žiūras klausimais, kurie lie- 
todėl 15 metų po karo galo nėra dar jokio sprendimo. ko pirmininkas dr. A. Tij- čia ypatingai Lietuvą, t- 
,, “V™ konferencijos” idėj, Maskva. Kaip
19oo metais, taip ir dabar Maskva pirmoji pradėjo kai- SidzikausakFs> su v ažiavę valdžios nusistatymas Pa
teli, kad tik vyriausybių galvos gali susivėlusią padėti ^ashingtone, tarėsi Lietu- baltijo tautų atžvilgiu nėra 
pataisyti, o kad žūt būt būtų kas taisyti, Maskva pape- vos laisvinimo reikalais ry- pakeistas ir kad konferen- 
rėjo “Berlyno krizę”—su ultimatumais, grasinimais ir šiurę su besiartinančia vir- cijoje su kitų vyiiausybių 
panašiais priedais. Palengva “viršūnių konferencijos” sūrių konferencija. Į pasita- galvomis Amerika nedarys 
idėja rado pritarimo ir kitose šalyse, ypač Anglijoje, ir rimą atvyko ir jo dalyvius nuolaidų pavergtųjų tautų 
dabar tokia konferencija jau turi įvykti. pasveikino Lietuvos atsto- sąskaiton.

Viršūnių konferencija jau “ant nosies,” bet juo ji I vas Juozas Rajeckas. Į Pasitarimuose su mūsų 
arčiau, juo mažiau kas betiki, kad ji gali nors ką nors iš- j dedant 5ituos
spręsti. Net ir tos konferencijos sumanytojas Chi-usciovas, gitarimus> ALT vykdomojo bendrai veikla ir
dabar nebesako, kad ji gali “visus ginčijamus klausimus” komiteto narius^-sekretorių past™į derinimo būdai 
išrišti ir net atrodo, kad Maskva sąmoningai nori dar tęs- <jr. P. Grigaitį, iždininką M. pakartojant seniai visų pri- 
ti “šaltąjį karą” ir žvejoti to “karo” sukeliamame drum- j Vaidylą ir direktorę M. Ki- jmtą susitarimą, kad Lietu- 
ste. Taip leidžia manyti paskutinieji Chruščiovo pikti žytę priėmė valstybės sekre- vos laisvinimo darbui Jung- 
pasisakvmai Baku mieste ir pereitą savaitę Maskvoje tonaus pareigas einąs Loy tinėse Amerikos Valstybėse 
rusiškame lėlių parlamente. Henderson. Jam buvo vadovauja Amerikos Lietu-

Baku mieste Chruščiovas grasino Vakarams, kad jie Įniktas ALT memorandu- vjų Taryba, o kitose šalyse 
via šūnių konferencijoj turės nusileisti. Berlyno klausime, ^*.as’ adresuotas piezidentui —Vyriausias Lietuvos Išlai- 
nes kitaip jie prarasiu visas savo teises tame mieste ir visi owenui, su prašymu svinimo Komitetas ( VLIK*-
jų susisiekimo keliai su vakariniu Berlynu (oro, sausu- J^He^ieraon^s sLrikVpadS Sėtuvė “S
mos ir kanalais) bus aklai uždaryti. O pereitą savaitę Ma- ,“T8 ZT8; . . .
skvoje, sovietiškame -parlamente” jis pakėlė “šnipų” 'pieSj Ryju ir Centro^Eu^^Kui 
klausimų ir pasigyrė davęs Įsakymų nušauti vienų Amen- ALT ^.kdomąji komitetą mės Amerikiečių Konferen- 
kos lėktuvą, kuns šnipinė jęs sovietų kariškas paslaptis (L šimutį, dr p Grigai*}, cija, bendri Pabaltiečių ko-
virš rusų teritorijos. . . E. Bartkų, M. Vaidylą) ir mitetai ir kiti.

Dėl to nušauto lėktuvo Sovietų diktatorius kalbėjo Informacijos Centro direk-| Visi pasitarimų dalyviai
net du kartus ir graudžiai skundėsi, kad Amerikos tam torę priėmė valstybės de- sutiko, kad turės būti pami-
tikri “imperialistiniai” sluoksniai sąmoningai daro “agre- partamento Rytų Europos nėti baisieji Birželio įvykiai, 
siją” prieš vargšę Sovietiją, kuri šnipinėjimo biznyje reikalų direktorius Harold paliekant šioje srityje inici- 
esanti nekalčiausias kūdikėlis. C. Wedeler ir kiti du šio de- atyvą ALT’ui, kūrė išleis

Chruščiovo veidmainiškos ašaros dėl šnipų nieko ne- partamento pareigūnai, ku- atsišaukimą šiuo reikalu, ir 
gali jaudinti. Fuchso, Rozenbergų, Goldų, Pontecorvų yienas, Adol^ Dubs iš taip buvo visų sutikta, kad
ir kitokiu šninu bimboku samdvtoias verkšlena Sovietų reikalų butl energingai rea-ir galybes kitokių šnipų bimbokų samdytojas verkšlena, d-g Eisenhowerį į vir- guojama į okupantų užsimo- 
kad Amerika jo pasiapūs šnipinėja: Ar uereiKia uiues- konferenciją Pary-jimą Lietuvos, Latvi jos ir
mo veidmainio? Dar tik pnes porą savaičių Amerikos ka- ___________ ____________
ro laivynas skelbė, kad bandant leisti vieną raketą iš po , .x . . . ,
vandens jūroje, iš kur tai atsirado rusų žvejų laivas, ku- da' P savaitę vyriau- tinka, tai tuoj ; išlenda tie

Estijos 20 metų pavergimo 
sukaktį pasaulio opinijai 
(klaidinti.

Buvo tartasi dėl žygių, 
kad būtų plačiau atžymėta 
Pavergtųjų Tautų Savaitė— 
trečioji savaitė liepos mėne
sį, ir dėti pastangas, kad 
preą. Eisenhoweris galimai 
greičiau išleistų proklamaci-

Caryl Chessman ijo gauleiteriai lytinėj Vo-
, Perait, savaitę .^0™-^^*’^ ko^ 

ją. Tarp pat buvo sutarta joj troškinančiomis dujomis rencijaį susirenkant, tai yra 
paremti atstovų rūmuose ir buvo nužudytas kriminalis- Į j0 paslaptis.
senate atstovo Zablockio ir tas Caryl Chessman, prieš 
senatoriaus Douglas’o bei 12 metų nuteistas mirti už 
kitų senatorių rezoliucija, moterų prievartavimą.

C. Chessman mirtis sukė
lė nemažai protestų Euro-

pasisakančią už pavergtųjų 
tautų laisvę.

Buvo plačiai išdiskutuoti poje ir Pietų Amerikoj. Dėl 
santykiavimo klaus imai C. Chessman kaltės m&J 
tarp laisvojo pasaulio ir So- kas abejojo, bet žmonės
vietų Sąjungos bei gyvenan
čių anapus geležinės uždan
gos žmonių. Tarp kitko bu-

protestavo svaigiausiai to 
dėl, kad C. Chessman 12 
metų buvo laikomas kalėji-

vo ilgiau sustota ties klau- me iki mirties bausmės vyk
simu apie paskirų asmenų dymo. Girdi, toki ilga pra
važiavimą ir ekskursijas į! cedūra jau pati per save yra 
okupuotą Lietuvą. Visų bu-! didelė bausmė, kai žmogus 
vo vienoda nuomonė, kad ! 12 metų gyvena netikrame 
Rusijos imperialistai tuos ir nežino, kada jis bus pa
važiavimus ir tas ekskursi-į siųstas į nuodingųjų dujų 
jas stengiasi panaudoti savo kamerą.
propagandai ir kad to dėl 
visuomenė tūri būti įspėta.

C. Chessman per 12 metų 
kalėjime parašė tris knygas,

Antradienį ALT vykdo- iš kurių viena net plačiai 
mojo komiteto pirmininkas pagarsėjo. Be to, jis išsi- 
L. Šimutis, sekretorius dr.

Kiek mes supratome Va
karų valstybių vadų įvairių 
pasitarimų rezultatus, Ber
lyno klausime Vakarai nuo
laidų nesiiengia daryti, nors 
nesibaidys ir kompromiso, 
iai rusai iš savo pusės sutiks 
daryti kai kurias nuolaidas. 
Dabar Nikita kalba tik apie
savo būsimus laimėjimus!

•
Pietinėj Korėjoj

Pietinėj Korėjoj, po ką 
tik įvykusios revoliucijos, 
nauja vyriausybė imasi vi
sokių apsivalymų, bet kartu 
ji budriai seka, kokie vėjai 
pučia iš šiaurinės Korėjos, 
kur komunistai godžiai seka 
įvykius ir mielu noru pasi
naudotų vidujiniais sukrėti
mais P. Korėjoj savo biz
niui sustiprinti.

P. Korėjos vyriausybė 
jau praneša, kad įvairūs 
įtartini tipai ir aiškūs ko
munistų agentai norėję su
kurti naują politinę partiją. 
Demokratijoj naujų politi-

...................... j • - v j sybes siūlomas įstatvmasns godžiai žvejojo povandeninio bandymo paslaptis .
Išeitų, kad Maskvai viskas leistina, o Amerika neturi tei- nių gydymo jau jr pateko j 
sės apsisaugoti nuo galimo rusų staigaus puolimo! Vi- kongresą, 
siems aišku, kad Chruščiovo veidmainiški nusiskundimai Vyriausybė mano, kad 
dėl “šnipų agresijos” yra tik akių dūmimas ii- vaidinimas senųjų gydymas turėtų bū- 
nekalto avinėlio propagandos sumetimais. Bet kai tas ti laisvanoriškas, kad socia- 
daroma prieš “viršūnių konferencija,” kyla įtarimas, kad linės apdraudos mokesčiai 
Nikita linksta tęsti šaltąjį karą ir viršūnių pasimatymą dėl to neturėtų būti keliami, 
bandys panaudoti savo propagandos reikalui. ir senųjų žmonių naštai pa-

Šnipinėjimas valstybių santykiuose yra “normalus” lengvinti federalinė vynau- 
dalykas ir tame “normaliame*’ biznyje Sovietų valstybė .F, va, tu^tų iš
pralenkia visas kitas pasaulio valstybes, ypač kad Sovie- ynonųk d’ultatu'’mUton’ 
tų Rusija rekrutuoja savo smpus iš komunistinių partijų doleri* Federalinė vyriau- 
šalininkų visame pasaulyje. Kitos valstybės neturi tokių duotų apie pusę ar gal 
galimybių rekrutuoti sau šnipus iš Sovietijoj veikiančių §iel< tiek daugiau, o valsti- 
politinių grupių, todėl Maskva gali didžiuotis turinti sa- jos pridėtų trūkstamą sumą. 
vo šnipų visur, net ir Vatikane, kur Įžymus jėzuitas kny- j Senatvės pensininkai, ku- 
gininkas buvo susektas dirbąs Maskvos šnipo darbą. Vi- rie nori apdrausti savo svei- 
si Sovietų Rusijos diplomatai yra šnipai, visi Sovietų Ru- katą, turėtų dalį apdraudos 
sijos turistai, kurie lankosi svetimuose kraštuose, yra pa- patys mokėti, o valstijų šel- 
renkami pagal jų sugebėjimą ką nors suuostyti užsienyje, piamieji seneliai galėtų ap- 
visi Sovietų Rusijos prekybos agentai yra kartu ir Sovietų sidrausti nemokamai. Ligos 
valstybės šnipai, taip pat ii- visi Sovietų Rusijos technikai, atsitikime visi senieji žmo- 
kuri moko atsilikusių šalių žmones naudotis rusų priesiųs-
tomis mašinomis, yra Maskvos šnipai, jau nekalbant apie 
sovietiškus žurnalistus, įvairių delegacijų narius ir specia- 
lmius agentus komunistų partijoms vadovauti. Maskva 
turi didižiausią šnipinėjimo tinklą ir kai tokios prasišni- 
pinėjusios valstybės “viršūnė” skundžiasi dėl užsienio 
šnipų veiklos Sovietijoje, tai ir arkliai turėtų juoktis. Ga- lyginimo vėliava, lengva 
Įima tik palinkėti, kad taip vadinamasis “laisvasis pašau- širdimi sutinka išleisti bent 
lis” savo budrumo neprarastų ir dėtų daugiau pastangų 600 milionų dolerių subsidi- 
nuo rusiškų šnipų valytis ir pats, savo raožtu, siektų Ma- jorns. draudimo bendrovėms 
skvos paslaptis aiškinti. remti, kad tos bendrovės su-

O dėl viršūnių konferencijos galima pasakyti tiek, t. drausti ir senesnio am- 
jei ją “šnipai” gali sumaitoti, tai kokiems galams ji iš viso ^„ka
yra reikalinga? Gal tik Ženevoj nebaigtam gerti konjakui Į^ytj^kad dalis leidžiamu 
užbaigti? O jei ateis diena, kada rasai norės rimtai šne- pjnigų teks privačiom drau- 
kėtis, tada jie pasakaites apie šnipus neskelbs pasauliui, dimo bendrovėms? 
kaip didelę naujieną. - į Vyriausybės pasiūlytas įs-
—---------------------- '■----------------------------------------------tatymo projektas dabar aiš

kinamas kongrese ir dar ne
galima pasakyti, už kurį 
įstatymo sumanymą kong
resas bus linkęs pasisakyti.

Yra seniai žinoma, kad 
jeigu nori šunį užmušti, tai 
užtenka jį apšaukti “pasiu-

APŽVALGA

nės, apsidraudę privačiose 
bendrovėse, gautų gydymą, 
ligoninę ir tik dalį gydymo 
išlaidų turėtų patys sumo
kėti.

Įdomu, kad vyriausybė, 
aukštai iškėlusi biudžeto iš-

SENŲJŲ GYDYMAS
Draudimas nuo ligos se

nesnio amžiaus žmonių virš 
65 metų, jau virto politiniu
futbolu, kuri spardo visi, i ...... , _ . _ »»»«■. * »v-
kurie tik netingi ar kurie ši Amerikoje vaidina žodis
rudenį eis balsų žvejoti.

Jau seniau buvo kalba-

ma, kad viceprezidentas R. 
M. Nixon esąs senųjų svei-
kates draudimo salininkas, teiu„ ir uda visj geri kai- 
tik esą jis nenorįs “sociali- j d& tou 
zuotos metbcinos ’ kaip >r •*:pasjHta8io’wnsV-

Tokius gandus leido vice-; ar .^iaK.
prezidentu, pneiank. spau-1^^,, Jeį kao, nepa-

r

baisūs” žodžiai'ir jais pra
dedama švaistytis.

Imkime sveikatos draudi
mo reikalą. Atstovų rūmų 
narys Aimė Forand prieš 2 
metų jau įnešė įstatymo 
projektą dėl pensininkų 
sveikatos draudimo. Įstaty
mo sumanymas ramiai gulė
jo dulkėtoj lentynoj, iki be
siartinant rinkimams jis ne
jučiom pasidarė labai aktu
alus. Tūkstančiai balsuotojų 
pradėjo bombarduoti kong
reso narius, kad tą įstatymą 
priimtų, nes seniems žmo
nėms, gyvenantiems iš. pen
sijų, gydymosi išlaidos yra 
stačiai nepakeliamos. Žino
ma, ne visi senesnio -am
žiaus žmonės serga ir ne vi
si, susirgę, negali patys ap
mokėti gydymosi išlaidų, 
bet ir sergančių, ir negalin
au gydymosi išlaidų pa
dengti yra daug, daug dau
giau, negu politikieriai ir 
“socializuotos medicinos” 
baidyklę įsikandę vyrai ma
no. Kad senų žmonių gydy
mosi naštą palengvint, kon- 
gresmonas Forand ir įnešė 
savo įstatymo sumanymą. 
Pagal tą įstatymo projektą 
vyriausybė neturėtų iš iždo 
nė cento mokėti, senelių gy
dymo išlaidas padengtų pa
didinti šiek tiek socialinio 
draudimo įmokėjimai,—iš
laidas padengtų visi dirban
tieji ir darbdaviai, kaip jie 
padengia senatvės draudimo 
išlaidas. Vyriausybei nerei
kėtų tiesioginiaį kištis į vi
są tą reikalą, jau esamas so
cialinio draudimo aparatas 
tą reikalą tvarkytų. Jeigu 
senatvės draudimo “socia
lizmas” nesugriovė Ameri
kos, tai kaip tą padarytų 
įtraukimas į draudimą ir se
nųjų žmonių sveikatą?

Bet užtenka pasiklausyti, 
kokį riksmą dėl sveikatos 
draudimo kelia kai kurie 
žmonės, o ypač viceprezi
dentas R. M. Nixon ir ko
dėl? Taigi, kodėl?

mokslino ir pasidarė pirmos 
P. Grigaitis ir Informacijos eilės advokatas ir sugebėjo 
Centro direktorė M. Kižytė įstatymuose surasti visokių 
buvo priimti generolo Cush- spragų ir plyšių ir savo mir- 
man’o, viceprezidento R. M. ties sprendimo vykdymą 

: Nixono patarėjo, kuriam vis atidėlijo, net per 12 me- 
buvo įteiktas ALT’o memo- tų. Iš to matyti, kad jo būta
randumo prezidentui nuoi a- nekasdieninių gabumų vy-j n^ partijų kūrimasis yra 
šas, turint galvoje paskelb- ro, kas į jo kriminalinį re- į paprastas dalykas, bet Ko
tą spaudoje pranešimą, kad kordą maža teturėjo įtakos, rėjos laikinoji vyriausybė į 
P. Nixonas gali vykti i Pa- C. Chessman bausmė gal! naujakurius pažiūrėjo ga- 
ryžių pavaduoti prezidentą sustiprins mirties bausmės na atydžiai ir pastebėjo juo- 
Eisenhowerį, jei viršūnių priešininkų eiles. Ne tiek žmonių, kurie savo “de- 
konferencija užsitęstų ii- dėl paties Chessmano liki-,sokratišką įkvėpimą se
giau negu savaitę laiko. mo, kiek įvairiais žmoniš-

Tą pačią dieną, baigdami kūmo ir praktiškais sumeti- 
savo žygius Washingtone, italais. Mirties bausmė krimi- 
pareigūnai turėjo pasikalbę- nalinių nusikaltimų skai- 
jimų su šen. Douglas ir ki- čiaus nesumažina, o teis
tais žymesniais JAV kong- muose pasitaiko ir klaidų, 
reso nariais. todėl mirties bausmė turėtų

* * * būti panaikinta.
Valstybės departamente •

lankėsi ir su aukštais parei- “Stebėtina raketa”
Įgūnais kalbėjosi taip pat
Lietuvos atstovas J. Kajec- Sovietų Rusija pereitą 
kas ir VLIK’o pirmininkas sekmadienį nušovė vieną 
dr. A. Trimakas. Su jais bu- Amerikos lėktuvą, kuris le
vo aptarta esamoji padėtis k?s 12 aukštumoje
okupuotoje Lietuvoje, pa- virš Rusijos teritorijos ir 
vergtųjų tautu savaitės pa- fotografavęs bolševikiškas 
skelbimo reikalingumas ir kar° paslaptis.
jsvarba bei būdai, kaip ge- Amerikos vyriausybė per 
riau pasinaudojus viršūnių į valstybės departamentą, pa- 
konferencijoj Parvžiuje pa- tvirtina, kad vienas Ameri- 
vergtųjų tautų klausimui iš- ikos aukšto skridimo lėktu- 
kelti. i vas yra dingęs ir kad jis,

Tais klausimais buvo įtei- i matyti, rusų buvo nusmu
ktas platus memorandumas, tas. Pranešimas neslepia, 
kuriame išdėstyta VLIK’o kad lėktuvas skraidė foto-
paziura, prašymai ir pagei
davimai.

KYŠIŲ NEĖMĘS

Diek Clark, televizijos žvai
gždė, liudijo ftstovy rūmų 
komisijai, kad-jis kyšiu ne
ėmęs iš plokštelių gaminto
jų, bet pasirodo, kad jis 
pats yra vienas iš stam. 
biausių plokštelių (rekor
dų) gamintojų ir susikrovė 
milžinišką turtą iš savo nu
simanymo muzikoje ir biz- 
nyja.

miasi iš siaurines Korėjos 
ir tokius “demokratus” 
vaip aptvarkė.

sa-

Atominiai bandymai
Amerikos vyriausybė pa

skelbė, kad ji vėl pradės da
ryti atominių ginklų bandy
mus po žeme, kad greičiau 
būtų surastas būdas, kaip 
tokius bandymus galima 
kontroliuoti. Amerikos vy
riausybė sako, kad atnauji
nimas atominių ginklų ban
dymu “neturi nieko bendra” 
su sovietų šūkavimais prieš 
Ameriką dėl .“šnipų agresi-* 99JOS.

Derybos dėl atominių 
ginklų bandymų uždraudi
mo yra toliausiai pasistūmė- 
jusios ir iš viršūnių konfe
rencijos buvo laukiama, kad 
ji bent tą klausimą pajėgs 
išspręsti. Dabar klausimas 
lieka kaboti ore.

NATO pozicija

Pereitą savaitę Turkijos 
neramiame Konstantinopo
lio mieste posėdžiavo NA
TO valstybių taryba. Ji pri
tarė trijų didžiųjų Vakarų

grafavimo tikslu, nes kraš
tas turi būti painformuotas 
apie galimą rusų pasiruoši
ma pulti mus iš pasalų.

Iš rasų pranešimo įdomu 
yra tas, kad jie sakosi lėktu
vą nušovę su primąja iššau
ta raketa. Sovietų maršalas . .
Grečko gyrėsi, kad rusai pa- ™!?tybių jiusistetjroui ne- 

i naudoję “nepaprastą rake
tą,” kuri iš sykio numušė
Amreikos lėktuvą. Jei rusų 
pasigyrimai yra teisingi, ra- 

i keta tikrai yra nepaprastai 
taikli ir tas faktas gali būti 
labai svarbus ruošiantis vi
sokioms galimybėms.

Faktas, kad lėktuvą nu
šauti įsakė pats Chruščiovas 
irgi yra vertas dėmesio. ‘Do
vydo kempės’ dvasia jau 
spardosi nepaprastomis ra
ketomis. ..

Nikita žino . . .
Pereitą sekmadienį So

vietų diktatorius atsiuntė 
rytinės Vokietijos komunis
tų vadams sveikinimą ir 
pranašavimą, kad viršūnių 
konferencija Paryžiuje iš
spręs Berlyno klausimą ne
abejojamai taip, kaip jis ir

Įdaryti Maskvai jokių nuo
laidų Berlyno klausimu ir 
priėmė protestą prieš Mas
kvos varomą propagandą 
prieš vakarinę Vokietiją ir 
prieš Adenauerio vyriausy
bės niekinimą.

Vakarų valstybių nusi
statymas NATO valstybių 
buvo patvirtintas ir* todėl 
Vakaru didieji galės ne tik 
•trijų, bet visų 15 valstybių 
vardu rusų pasimojimą iš
varyti juos iš Berlyno, at
mesti.

Rusų iškeltas kaltinimas 
prieš Ameriką dėl “šnipų 
agresijos” jokios įtakos į 
NATO valstybių nusistaty
mą neturės, nes visos NA
TO valstybės yra lygiai už- 
interesuotos, kad rasų ka
riški pasiruošimai būtų lai
ku pastebėti.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO* KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

C0NNECT1CUTKELEIVIO 55 METŲ SUKAKTIES BANKETO 1960 METŲ GEGUŽĖS 1 DIENĄ SVEČIŲ DALIS

So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salė buvo piln a, fotografui buvo neįmanoma visus svečius 
sonienė, greta jos dešinėj adv. Z. šalnienė, kairėj St. Michelsonas.

Michel-

NEW BRITAIN* CONN.

KELEIVIO BANKETAS
Banketas Keleivio 55 me

tų sukakčiai atžymėti buvo 
gegužės 1 d. Apie jj jau bu
vo trumpai minėta, bet ver
ta ir plačiau apie tai pakal
bėti, nes tokių banketų retai 
tebūna.

Visų pirma jo gausumas. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salė yra ga
na didele, ji (retai kada yra 
pripildyta, o Keleivio ban
kete svečių ji buvo prikim
šta. Į

Jo svečių Įvairumas. Mar
gas kaip genys! Tik pažiū
rėkime kas jame buvo.

Keleivis yra darbo žmo
nių laikraštis. Darbo žmo
nės ir sudarė milžinišką mi
nėjimo iškilmių dalyvių da
lį. Jų visų neišvardysi, nes 
reikėtų visus svečius iš eilės 
surašyti. Bet šalia jų nema
ža buvo ir mūsų profesiona
lų, biznierių . . .

Štai, seni daktarai D. Pil
ka, A. L. Kapochy, J. Rep- 
šis ir greta jų tik prieš 10 
metų biskvitų fabriko dar
bininku pradėjęs, o šian
dien jau sėkmingai besiver
čiąs vidaus ligų speciali
sto praktika daktaras S. Ja
saitis.

Advokatai—Z. Šalnienė, 
P. Šimonis, J. A. Ywoskus; 
seni draudimo biznieriai A. 
J. Namaksy, B. Kontrimas 
ir greta jų nauji ateiviai— 
Pr. Lembertas, taipgi sėk
mingai Įkibęs Į draudimo ir 
nekilnojamojo turto pirki
mo-pardavimo biznį, Pr. 
Šveikauskas, sėkmingas ne
rūdijančio plieno indų ir ki
tų dalykų urmininkas.

Ypač pažymėtini mūsų 
laikraščio skaitytojai vete
ranai: Vilimas Kishkis, lai- 
kaštį skaito jau 55 metus. { 
banketą jis atėjo su 10 savo 
šeimos narių—trys dukterys 
su vyrais ir du anūkai. Kai 
drg. W. Kishkis atėjo pirk
ti biletų, jis jų pasiėmė net 
devynius ir sakė, kad ateis 
su visa šeima, o kai atėjo, 
tai visi vienuolika ir tai ne
maža šeimos dalis nebuvo, 
nes yra išsiskirstę po plačią 
Ameriką, šalia jo veteranai 
T. Firevičius*, K. Petrauskas. 
Nepastebėjome veterano P. 
Rulio, irgi skaitančio laik
raštį 55 metus—gal nemo
kėjome surasti, o gal svei
kata sutrukdė būti su mu
mis, kaip buvo žadėjęs.

Minėjome biznierius, tai

O. Ak-1 toriaus Furcolo ir majoro 
jojo ir didelių autoritetų

X I

Dr-jos sekretorių 
mentinšą.

Banketą atidarė N. Jo
nuška, kurs pasveikinęs sve
čius paprašė M. Michelso- 
nienę banketui vadovauti.

Po skanios vakarienės 
(man neteko jos valgyt, bet 
tokią nuomonę girdėjau iš 
nevieno svečio), banketo 
vadovė pradėjo antrąją da
lį. Gražiu žodž’u pasveiki
nusi dalyvius, ji paprašė su
sikaupimo minute pagerbti 
visus mirusius Keleivio šei
mos narius, iš kurių suminė
jo: J. ir V.Gegužius, F. Ba- 
gočių, J. Kairaitį, Manelį, 
prof. V. Biržišką, P. Kručą, 
J. Jankauską, J. Valeiką, T. 
Brazaitienę, M. Anestienę...

Prasidėjo kalbos, sveiki
nimai. Jie buvo gražūs ir 
Nuoširdūs.

Pirmasis žodis, aišku, pri
derėjo ilgamečiam Keleivio 
leidėjui ir redaktoriui, kuris 
ir šiandieną kas savaitę ra
šo Maikio su tėvu pasikal
bėjimus, St. Michelsonui.

Jis priminė, kad “K.” pa
sirodė tada, kada Rusijoj ir 
Lietuvoj žmonės buvo suki
lę prieš caro valdžią. “K” 
tą judėjimą rėmė, visą laiką 
skelbė tautų išsilaisvinimo 
mintį. Griuvo caro sostas, 
Lietuva tapo nepriklauso
ma. "K” plakė diktatūras ir 
šiandien jis veda kovą prieš 
Lietuvos okupantus. Primi
nė, kad šiandien yra gegu
žės 1 d.—visų dirbančiųjų 
vienybės diena. Komunistai 
suardė darbo frontą, išnie
kino gegužės 1 d. prasmę, 
sutepė ir raudonąją vėliavą, 
jis savo kalbą baigė viltimi, 
kad ateis diena ir Lietuva 
vėl bus laisva ir demokra
tiškai tvarkysis, tam turime 
visi bendromis jėgom i s 
ruoštis.

Vėliau malonu buvo klau
sytis turiningos ir gražiai 
pasakytos adv. Z. Dainienės 
kalbos. Ji iškėlė “K” nuo
pelnus kovoje dėl bendrų 
reformų. Jis rėmė moterų 
kovą dėl teisių lygybės, vi
sas refoimas, kurių šiandien 
jau daug įvykdyta ir kurios 
mūsų gyvenimą pada r ė 
daug geresnį. Ji svekino ir 
savo vyro, Lietuvos garbės 
Įkonsulo adv. A. Šalnos var
du, kuris bankete negalėjo 
dalyvauti.

Pr. Šveikauskas pabrėžė, 
įkad “K” visuomet sakydavo 
aiškų ir drąsų žodį, jis nebi- 
Izacijų vardus, tik gubema-

negalime nepaminėti jau
niausio toje srityje V. Su- 
batkevičiaus, veiklaus skau- 
tininko (skautų tuntininko) 
Tom McDonough kanaliza- 
!cijos-vandentiekio įrengimų 
firmos dalininko.

O ten prie kito stalo sėdi 
inžinierius V. Sirutavičius,

! kuris tuo metu, kai Keleivis 
pasirodė Bostone, Lietuvoje 
jvadovava revoliuciniam są
jūdžiui, ir netoli jo jau ne
priklausomoj Lietuvoje išsi- 

!mokslinęs inžinierius B. Ga
ilinis, vilniečių draugijos 
^skyriaus pirmininkas.

Buvo ir poetas S. Santva
ras, ir Balfo skyriaus pirm. 
A. Andriulionis, ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos sky 
riaus pirmininkė A. Janus 
kevičienė su vyru, ir Laisvės 
Varpo vedėjas adv. P. Višči
nis, ir sandariečių veikėjai 
J. Lekys, ir visas stalas san
dariečių moterų, jų tarpe O. 
Kropienė, J. Tumavičienė,

• Mozūraitienė ir kt (jų pir- 
.mininkė J. Keslerienė dėl 
vyro ligos negalėjo būti), ir 

! visuomenininkas J. Vaičai
tis, ir katalikiškų organiza
cijų veikėjai—M. Venys, 

i A. Keturakis, dr. J. Pe- 
’tronis, S. Jakutis.

Sunku visus atsiminti, 
daviau tik kelis pavyzdžius 
banketo dalyvių įvairumui 
pavaizduoti. Minėjau tik 
bostoniškius, bet, be jų, dar 
buvo didelis būrys svečių iš 
toliau.

New Yorkui atstovavo 
adv. S. Briedis, LSS centro 
komiteto pirm., ir protestan
tų kun. dr. P. Dagys, iš Tho
maston, Conn., atvyko žur
nalistas J. Vilkaitis, iš 
Wallum Lake, R. I., dr. B. 
Matulionis ir dail. J. Pau- 
tienius, kuris nuolat gyvena 
Chicagoje, bet tuo metu 
viešėjo pas dr. B. M., iš Pro
vidence, R. I., F. Kerbelie- 
nė.

Iš Worcesterio buvo di
delis būrys: J. Dvareckas, 
J. Žemaitaitis, J. Krasins
kas, P. Miliauskas ir kt., iš 
Lawrence M. Stakonis ir kt., 
iš Brocktono K. Jurgeliūnas 
ir kt., iš Norvvoodo P. Kru
čas ir kt., iš Bridgewaterio 
A. Liutkuvienė su draugė
mis, iš Bradfordo S. Pap
lauskienė- Neabejotina, kad 
buvo ir iš kitų vietovių.

Malonu buvo svečių tarpe 
matyti ir Latvių Spaudos

Collins sveikinimus perskai
tė Regina Michelsonaitė- 
Philbrookienė.

J. Januškis priminė sun
kią lietuviškų laikraščių 
būklę - senieji skaitytojai 
miršta, jaunoji kaita jų ne- 
beskaito, artinasi jų saulė
lydis, bet jis reiškė viltį, 
kad dabartiniai skaitytojai 
ne tik patys skaitys, bet ir 
naujų stengsis surasti ir tuo 
būdu užtikrinti laikraščiui 
tolimesnį rytojų. Jis dėkojo 
skaitytojams už paramą ir 
nurodė, kad tik gausūs skai
tytojai duoda laikraščiui 
nepriklausomybę.

Norinčių kalbėti būtų bu
vę daugiau, bet laiko jau 
trūko.

Meninę dalį pradėjo jau
nuoliai Gintaras Karosas ir 
Giedrė Karosaitė. Gintaras 
smuiku pagriežė Šuberto se
renadą, o Giedrė pianu pa
skambino Siningo Pavasario 
čiurlenimą. Daug bostoniš- 
kių tuodu gražiai išauklėtu 
jaunuoliu jau seniau paži
nojo, kaip gerus Onos Ivaš- 
kienės vadavaujamo Tauti
nių Šokių Sambūrio šokė
jus. Juodu dar maži vaikai, 
šokdami suktinį, atkreipda
vo'} save dėmesį. O dabar 
paaiškėjo, kad juodu jau to
li pažengę ir muzikos sri
tyje: Giedrė skambinimu, 
Gintaras griežimu.

Meninė dalis buvo baig
ta moterų trejetuko (Alė 
Dousienė, Irena Mickūnienė 
ir Vida Mališauskaitė) 4 
dainomis. Trejetukui akom- 
ponavo komp. J. Gaidelis. 
Mielos dainininkės su savo 
vadovu, vos spėjusios grįžti 

jis Worcesterio, kur dalyva
vo Bostono choro koncerte, 
gavo kopti į sceną ir dai
nuoti. Taigi buvo pavargu
sios, bet dainavo žavingai— 

!geri ir suderinti balsai len
gvai pasiekė klausytojų šir- 

1 dis.
i Po meninės dalies banke
to vedėja palinkėjo visiems 
sveikiems sulaukti 60 metų 
sukakties ir paprašė pradėti 
trečiąją vakaro dalį.

Į Tai buvo šokiai, baro lan
kymas, pasikalbėjimai gru
pėmis. šokių metų F. Ker- 
belienė padarė daug nuot- 

' raukų, kurios jas turintiems 
ilgai primins tą nepaprastą 

! Keleivio banketą. Buvo pa- 
: daryta ir bendra visų daly- 
,vių nuotrauka, kurią kiek- 
i vienas už $1.25 galėjo įsi- 
Igyti.

Paskirstyti ir Darbo žur-

nuomonę griauti, jei ji jam 
rodėsi klaidinga. Jis primi
nė, kad keleiviečių šeimoje 
yra ir prof. Steponas Kai
rys, Lietuvos nepriklauso- 

' mybės akto pasirašytojas, il- 
' gametis Lietuvos Socialde
mokratų Partijos centro ko
miteto pirmininkas, ir inž. 
Vladas Sirutavičius, kuris 
1905 m. vadovavo revoliuci
niam sąjūdžiui Lietuvoje, 
jis ir šiandien yra šiame 
bankete. Šveikauskas pasiū
lė pasveikinti S? Kairį, kuris 
po sunkios ~ ligos1 sveiksta 
New Yorke. Dalyviai ploji
mu tam pritarė, 

j Adv. S. Briedis pasveiki
no LSS centro komiteto 
ir niujorkiečių Vardų.

Gražiai kalbėjo dr. B. 
Matulionis liaudininkų var
du apie visų demokratinių 
jėgų bendrą talką. Jis pažy
mėjo, kad socialdemokratų 
tarpe turėjo ir turi daug ge
rų draugų, kad jam labai 
artimi buvo ir žymus social
demokratas prof. A. Žviro
nas, bolševiku katorgos 
kankinys, ir socialdemokra
te Pajedaitė, bolševikų nu
galabyta 1946 m. Jis ragino 
visus vieningai dirbti ir ti
kėti, kad Lietuvai išaus gra
žus rytas.

J. Vilkaitis priminė, kad 
bolševikai “K” į Lietuvą ne
įleidžia, bet iš jo paimta 
medžiaga pasiekia Lietuvos 
žmones radijo bangomis. 
Wocesteriečių vardu linkė
jimus perdavė J. Dvarec
kas. Dar kalbėjo A. Andriu
lionis, inž. B. Galinis, dr. D. 
Pilka, dr. A. Kapočius, M.’ 
Venys, S. Santvaras, palin
kėjęs “K” keliauti dar bent 
5 kartus po 55 metus, J. 
Tumavičienė, J. Lekys, K. 
Jurgeliūnas.

Latvių sveikinimus per
davė O. Akmentins.

J. Sonda sakė, kad toks 
gausus banketas, tokie gra
žūs ir nuoširdūs linkėjimai 
džiugina “K” štabo narius 
ir skatina dar daugiau dirb
ti. Jis prašė visus skaityto
jus kritikuoti, teisti, bet at
siminti, kad dirbame sun
kiose sąlygose ir visi esame 
klaidingi, prašė duoti ko 
daugiau pastabų, kurios vi
suomet bus priimtos dėme
sin. Jis pranešė, kad gauta 
daug sveikinimų raštu, ku
riems čia nėra laiko pers
kaityti, jie bus išspausdinti 
“K”, čia tesuminėjo svei
kinusių žymesniųjų organi-

5v. Onos Dr-jos sukaktis I
Šv. Onos Dr-ja minėjo sa- .

vo 50 metų sukaktį. Ta pro- ! p_a v’ienSs?aren^11m^s 
ga surengtame bankete da- nebūna toks linksmas kaip 
lyvavo 250 asmenų. i pavasarinis Atvelykio mar-

Kitų draugijų atstovai čių vakaras, kurį kasmet su- 
sveikino Šv. Onos Dr-ja ir Lietuvių Darbininkų
linkėjo jai sėkmingos atei- Dr-jos 7-ji kuopa, šiemet jis 
tįes> buvo balandžio 23 d. Lietu-

Šiuo metu draugijos pir-,Atletų Klube, 
mininke yra B. Tamošai- Naujas klubo savininkas 
tįeng St. Prapuolenis pasirūpino

salę sutvarkyti ir skoningai
Laimėjo be streiko papuošti, to dėl svečiams 

buvo malonu joje linksmin-
Dujų bendrovės darbininkai
be streiko laimėjo. Sutartis' Be gražaus būrio vietinių, 
pasiiašyta 2 metams. Joje turėjjome svečiu ir iš tolimu 
numatytas 5 centų valandi-j vietų; Mary Martz A; 
nis priedas tuoj ir 5 centai j Bradulienę iš Shenandoah, 
nuo kitų metų. Pa., Bukienė iš Miami, Fla.,

Bendrovėj dirba 43 dar- jj Burke, Gaubienę, J. Mil- 
bininkai, jie priklauso Uti-jeriene ir Kazinauskienę iš 
lity Workers Union 414 Union, N. J.
skyriui.
Tiems, kurie mėgsta mano 
korespondencijas skaityti i Šeimininkės - šeimininkai- 

~ , B. Spūdienė. T. Buivydienė,
Daug kas mane bara, kad 0 Aukštl,„|ie.(ė. stvrienė, 

reto* teranda koresponden- M AkeIienė. RamaPauskie. 
jų is šio miesto ir kitos Con- ng 0 Bložienėj y. Ga|inie. 
necticut padanges. Čia no- Barloffienė, Piapuole- 
nu paaiškinti, kodėl taip Bienž>v. Kalvelis. P. Kriau-

x j-i i j • - čiukas. J. Rimavičius, A.
,. N®, dėl, kad tingiu i ašy- gvingila.. Jie svečius pavai- 
ti. Kaip daugelis zmo, pra- ~no skanjai pagamintais 
eitą niden} mane ištiko di- valffiais į, arimais, 
dėlę nelaimė—ugnyje labai
apdegiau.. Dėl tos priežas- sjja u- gj-^iau^ai nudažytą 
ties ligonine] teko išbūti 3 
mėn. ir 12 dienų. Ir šian-1 
dien nesu visai pasveikęs,
gegužės 8 d. vėl turiu grįžti 
į ligoninę, kur man padarys 
3 operacijas.

Taigi vėl kurį laiką ne
matysite mano rašytų korės-, 
pondencijų, bet kaip tiktai 
galėsiu, tuoj pradėsiu ra
šyti.

Pranas Naunčikas

PS. Mielam bendradarbiui 
Pranui Naunčikui nuošir
džiai linkime iškęsti nema
lonias operacijas, po jų 
greičiau pasveikti, kad vėl 
jis galėtų paimti plunks
ną ir mūsų skaitytojus in
formuoti, kas vyksta jo pa
dangėje.

Redakcija

NEW HAVEN, CONN.

Išaiškino didelį 
narkotikų biznį

Federalinės valdžios a- 
gentai suėmė Clarence As- 
pelund, Louis Santiago ir 
Jose Penna į Hoboken uostą 
įplaukusiame laive ir rado 
pas juos daug narkotikų.

Viso labo konfiskuota 
narkotikų 800 tūkstančių 
dolerių vertės.

Tie vyrai pasodinti New 
Haven kalėjime, kiekvie
nam paskirtas $50,000 už
statas.

Pranas Naunčikas

nalo laimėjimai. Laimingi 
buvo Mozūraitienė iš Dor
chester, ji gavo keptuvę ka
lakutams kepti, Vitkūnas 
iš Long Branch, Ont ($30) 
ir Paliulis iš Cambridge 
(gavo $25).

Nepastebint atėjo 11 vai., 
kada visiems reikėjo skirs
tytis, bet daug dar buvo 
{svečių, kurie mielu noru bū
tų ir ilgiau 55 metų sukaktį 
minėję.

2-is

BROOKLYN, N. Y.
Tikrai maloniu 

margučių vakaras

Vakaro vedėjai buvo adv. 
St. Briedis ir B. Spūdienė.

12ir oi7zxnni cnrl ■orvrt’o lfATYJI. OVV < Ilt CUIIOI j ve*

kiaušini pirmąją dovaną 
paskyrė Natalijai Stilsonie- 
nei, antraja - J. Rimavičiui 
ir trečiąją A. žvingilai.

Už orinališkumą ir lietu
višką raštą dovanas gavo 
Petrašienė, D. Averka, Ši
manskienė. Žilinskas ir Ka- 
zinauskienė.

Svęikinimo kalbas pasa
kė J. Buivydas, J. Stilsonas, 
J. šaltvs. H. Burke, V. Ger- 
vickas, B. Spūdienė, D. 
Averka ir viešnios M. Martz, 
A. Bradulienė ir Bukienė.

Svečiai linksminosi ir 
vaišinosi iki vėlumos. Vaka
ras buvo malonus.

Gaila, svečiams nebuvo 
paiškinta kiaušiniu margi
nimo prasmė ir kas pirma 
atsirado—višta ar kiaušinis. 
Jeigu gwi sulauksime kitų 
metu Atvelykio, gal tada 
bus paaiškinta.

Nemargintas kiaušinis 

OSSINING, N. Y.

Mirė K. Savickis
Balandžio 13 d. mirė uk

mergietis Kazimieras Savic
kis, 77 metu amžiaus. Velio
nis buvo uolus Keleivio skai
tytojas per 45 metus.

Liko liūdinti žmona Ele
na Savickienė, duktė Ange
lą Kempf ir sūnus Joseph 
Savicki (Jacksonville. Fla.) 
Visai velionies šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

CHICAGO, ILL.

Atitaisome klaidą
Keleivio Nr 17 buvo įdė

ta žinutė, kad mirė Pranas 
Šuska. Tai klaida. Iš tikrų
jų kovo 2 d. mirė Pranas 
šiušė, gyvenęs 142 W. 3rd 
Place, kilęs iš Urbonaičių 
kaimo Papilės valsčiaus. 
Tautinėse kapinėse palaido
tas kovo 5 d.

Liūdinčiai žmonai Mari
jai reiškiame užuojautą ir 
atsiprašome už klaidą.
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Iš Pavergtos Lietuvos
RANKA RANKA 

PRAUSIA

Supuvo

sniego, o pinigų naujoviš
kas rinkimas, kurį puikiai 
įsisavino trejetukas, 

j Taip ir valo.
Įsmeigęs aštrų žvilgsnį į •

tolumoje susiliejančius bė- Mes papasakojome, kaip 
gius ir pūškuojančius stora- pinigais snigo, kaip iš ligos 
pilvius garvežius, susimąs- uždirbo, kaip malkos supu
tęs už stalo sėdi Radviliškio vo . . . O dabar laukiame, 
kelio į-uožo viršininkas P. ką mums papasakos Lietu- 
Pauluckas. Mąsto, prisime- vos Geležinkelių valdyba, 
na seną patarlę: ! * * »
—Vasarą molis — žiemą §itaip Vilniuje lei. 
brolis—h; nuo sav^ pndu- džiamoj -šluotoj” Nr 2 P. 
ria :-Retkia smo broliu pa- Rair^ į A Bf
sirupinti. i _ ________________

Ir ne už kapeikas pasirū-1
pino, o už šimtus tūkstančių Skiepija Chruščiovo dvasią 
rublių užpirko puikių malkų• švedų laikraščio “Svens- 
Šilutės rajone. ka Dagbladet” korespon-

—Tad bus šilimos—džiau- dentas Ingmar Lindmaker 
giasi tarnautojai ir darbi- lankėsi Vilniuje. Ten jis ap- 
ninkai. lankė vieną internatą—mo-

Piadėjo laukti malkų, kyklą. Tokių internatų Vil- 
Laukė, laukė ir sulaukė: at- niuje esą du. Juose moki- 
vežė kelias pliauskas ir nu- niai auklėjami perdėm 
metė kieme. Nustebusiems Chruščiovo dvasioje. Moki- 
darbininkams P. Pauluckas niai jau iš mažens pratina- 
numetė ir kelis žodelius: mi prie sovietinės tvarkos.

—Blogi reikalai, vyru- Tėvai savo vaikus mato tik 
čiai! Beveik visos malkos savaitgaliais arba atostogų 
supuvo. Štai kas beliko . . . metu. Esą manoma, kad iki 
ir parodė į pliauskeles.— O 1965 m. internatai apimsią 
kas supuvo—tą nurašysim. apie 40 visų mokinių.

Nurašė į nuostolius, o “Valstybė perima tėvų tu- 
malkos nukeliavo tik vie- sėtas auklėjimo teises ir au
nam viršininkui težinomais klėja vaikus pagal savo po- 
keliais. reikius, siaurinant šeimos

. . įtaka,’’ įašo Lindmaker.
Iš ligos uždirbo į

Tikėsit ar netikėsit, bet Kaip mokiniams Įdiegiami 
apsukrūs žmonės gali ir iš istoriniai melai 
ligonio pasipelnyti.. . j Minėtai korespondentas 

J buchalteriją įeina paprašęS paskaityti jam iš 
kelio darbininkas ir patei- naudojamų istorijos vado- 
kia ligos biuleteni. vėlių. Pasirodo, juose mo-
□ ~ ^mokėsim! — .paguo- koma, kad Suomija 1939 
dzia buhalterė N. Fihpceva. Tnetajs užpuolusi Sovietų

Kas reikia, tą užrašo ant į Sąjungą/ kad 1940 metais 
biuletenio ir darbininką pa- į l£etUVrų liaudis, degdama 
siunčia pas kelio ruožo kasi- neapykanta fašizmui, entu- 
ninką Z. Uibonavicių. ziastingai sveikinusi susita-

—Prašau. Prašau. is- j^mus su Maskva. Birželio 
mokėdamas nurodytą sumą, į j j d buvusi paskelbta liau- 
šypsosi kasininkas. O kai dįes vyriausybė, remiama 
darbininkas išeina, N. Filip-
ceva ir Z. Urbonavičius už
sidaro kabinete ir to pačio 
žmogaus vardu tai pačiai 
sumai išrašo antrą žiniaraš
tį. Dešine ranka ji pasirašo 
už darbininką, o kaire ran
ka neteisėtai pasiglemžia.. .

Taip ligos biuleteniai ir

Į PASAULIO LIETUVIUS
Šių metų gegužės 15 d. i lausomam gyvenimui. Mū- 

minime 40 metų Steigiamo- sų naujausioj istorijoj Stei- 
jo Seimo sukaktį. Steigia- giamasis Seimas yra ne tik 
masis Seimas—vienintelis būdingiausias, bet ir reikš- 
Lietuvos istorijoje įvykis, mingiausias įvykis, 
nes pirmą kaitą buvo ren- Steigiamasis Seimas dir- 
kamas visos Lietuvos gy- bo dvejus metus labai sun- 
ventojų demokratiniais dės- kiais, neramiais ir pavojin
gais. Jį rinko visi Lietuvos gaiš laikais. Jam teko tuo 
piliečiai be socialės pade- metu ir atkuriamai valsty- 
ties, tautybės, lyties ir reli- bei pamatus statyti ir ją gin- 
gijos skirtumo. Tas faktas, ti nuo besibraunančių prie- 
kad ta rinkimų teise pasi- šų. Be to, ir Lietuvos vidu- 
naudojo apie 90 ‘ i turinčių je tų priešų agentai nemaža 
teisę balsuoti, parodo lietu- nerimo ir pavojų kėlė. Visi 
vių tautos politinį susiprati- karai buvo laimėti, tik savo 
mą ir pribrendimą neprik- {sostinės Vilniaus nepavyko

atgauti iš lenkų.
Baigęs visus karus, Stei

giamasis Seimas išgavo iš 
didžiųjų valstybių Lietuvos 
pripažinimą ir išrūpino pri
ėmimą! Tautų Sąjungą. Jis 
sutartimis nustatė Lietuvai 
sienas, sutvarkė valstybės 
aparatą, išleido lietuvišką 
pinigą—litą. kuris ', nepai
sant visų išgyventų sunku
mų, išlaikė savo vertę. Stei
giamasis Seimas įsteigė uni
versitetą, nusėjo visą kraštą 
įvairaus tipo mokyklomis 
ir suorganizavo visa tai, 
kas naujai atkurtai valsty
bei buvo reikalinga. Jis pri
ėmė konstituciją ir žemės 
reformos įstatymą. Konsti-

Inž. Vladas Sirutavičius 1905 tucija garantavo piliečiams 
metais Lietuvoje buvo pačioje laisvę, lygybę, nuosavybės 
revoliucinio sąjūdžio vadovybės tejgję jp saugumą, O vyriau

V. SIRUTAVIČIUS

viršūnėje, vienas iš 20 šioj ge. 
ležinės uždangos pusėje esančią 
Lietuvos Steigiamojo Seimo na
rių, priklausė soiialdemokratą teisingumo, demokratybės 
frakcijai, dabar gyvena So. Bo- į. tikėjimų laisvės pagrindų, 
stone. Taip jis atrodė technolo- žemės reforma taip sustip- 
giioš instituto studentu unifor-
moję, tuo metu kada Keleivis stipriu valstybės ekonomi

LnlimiG • _ _ Ii •

sias suverenumo teises su
dėjo į tautos rankas. Ji pa
statė valstybę ant stiprių

pradėjo keliauti 
saul|.

po platųjį pa- nju ramsčiu ir gerovės šalti
niu.

Bolševikai 1920 m. liepos 
12 d. pasirašyta su Lietuva 
sutartimi visiems laikams 
išsižadėjo visų Rusijos pre- 

į Lietuvos žemes.

LAIMINGI VĖL SUSITIKĘ

John Minor sveikina Gerdą Rosenholz, jaunų dienų 
mylimąją, atvykusią į Austin, Texas. Jie augo Goettin- 
gene, Vokietijoj, kai Hitleris paėmė valdžią, juodu bu- 
\o išsiųsti j įvairias koncentracijos stovyklas ir nuo 
to laiko nesimatė.

SVEIKINIMAI
Didžiai Gerbiamieji,
Nuoširdžiai sveikinu Re
daktorių ir Leidėjus KE
LEIVIO penkiasdeš i m t s 
penkių metų gyvavimo pro
ga.

Reiškiu pagarbą ir
riaušių linkėjimų ateičiai 

Jonas Budrys
Lietuvos Generalinis 

Konsulas

ge-

šiame laiške įdedu $10 Maikio 
tėvui atsipagirioti (taip kupiš. 
kėnai sako) po sukaktuvinio 
banketo.

Jūsų Petras Bukis 
Miami, Fla.

Mielieji,
♦ • *

Keleivio garbingos sukakties 
proga siunčiu daug sveikinimų 
ir linkėjimų.

Jūsų J. Novog
Toronto, Ont.

Draugai,
« • ♦

darbo žmonių. Naujoji vy
riausybė uždariusi buržua
zinę epaudą ir partijas, at
skyrusi bažnyčią nuo valsty
bės ir įvykdžiusi kitas re
formas. Komunistinė parti
ja pareiškusi, kad tik sovie
tinė Lietuva galinti išsaugo-

............................. . ti krašto laisvę ir nepriklau-
padirbti žiniaraščiai tarsi gOmvbę, o tam reikia isi- 
geradariai aitvarai N. Filip- !jungti į Sovietų Sąjungą, 
ceyai ir Z. Urbonavičiui į; Buvęs renkamas naujas sei- 
kišenę įdėjo nemažai tūk- įmas, kuris nusprendęs dėtis 
stanciu. gu Sovietų Sąjunga. Sovietų

Sąjungos aukščiausioji tapy
ba po to patenkinusi “lietu
vių liaudies valią,” ir priė
musi Lietuvą į Sovietų Są
jungą.

Pabaltijo* sostinės padarė 
slegiantį įspūdį

S t ockholme leidžiamas A . .
latvių laikraštis “Latvija” £ai Jie patvirtino ir nepuo- 
rašo, kad minėtas švedų lai- ^mo sutartam. Tačiau 1940 
kraščio korespondento Lin- m' birželių , men. Sovietų 
rmaker nuomone, Ryga
esanti daugiausia surusinta.
Apskritai apsilankymas Pa
baltijo sostinėse palikęs šve- , 
dui slegiantį įspūdi. Talinas ginkluotomis ir is
ir Vilnius labiau patikę nei ankst0 paraustomis divizl- 
Ryga, nes tie du miestai iš- Jomis okupavo mūsų tevy- 
laikę savo senąjį pobūdį
daugiau nei Latvijos sosti- ^uurtą, Maskva dar 1939 
nė. Švedas apgailestavęs, getais sutaitimi su
kad lankydamas Pabaltyje Heterai buvo P^r^eM^usl n3_ 
galėjęs susitikti tik su vai- cių Vokietijai Lietuvos ten-

Rusija be mažiausios iš Lie
tuvos pusės priežasties, bru
taliausiu būdu įsikišo į Lie
tuvos vidaus reikalus ir iki

džios žmonėmis.

Pinigais sninga
—Krisk, snieguti, krisk 

greičiau, žemę denki kuo 
storiau! — spoksodami pro 
langus, šnibžda meisteriai
I'. Cerka ir J. Stimberis Jų ..Kraitas> su kuriuo joUs 
maldelei pritaria ir tabeli-
ninkės N. Bekevičiūtės bal
selis.

Jų {įrašymas išsipildė. Že
mę padengė sniegu.

—Su sniegu!—šypsosi P.
Cerka.

—Galų gale!—atsiliepia 
J. Stimberis.

—Padirbėsim! — trina 
rankas N. Bekevičiūtė.

Ir pradeda dirbti. Vienas 
griebia žiniaraštį. Antras 
jame įrašo kurio nors darbi
ninko pavardę, o trečias įra
šo, už kokią sumą jis nuva
lė sniegą. Žinoma, sniegas 
valomas tik popieriuje, o 
tas darbininkas net nesap
nuoja, kad “dilba.” Žinia
raštį nuneša pasirašyti P. 
Pauluckui.

—Reikia! Reikia sniegą 
valyti!—šypsosi viršininkas.

Ir taip kas dienelę ...
Čia svarbiausia, žinoma, ne.klasto.

okupantas nesusidorojo”
Lindmaker Vilniuje turė

jęs progos matyti specialiai 
svečiams parodytą filmą 
apie Kuisių Neringą. Tai 
esąs gražus filmas: jame 
kalbama apie lietuvišką že
mę, su kuria iki šiol dar nė 
vienas okupantas nepajėgęs 
susidoroti. Paskutinėse sce
nose matomi paukščiai, ku
rie nešą su savim Neringos 
gyventojų sveikinimus:

“Skriskite į platųjį pasau
li ir nureškite mūsų žinią, 
sveikinkite pasaulį ir pasa
kykite jam: čia yra šalis 
laisvų žmonių, kurie visa
dos kariaus prieš savo prie
šus.”

Filmas siunčiamas į tuos 
užsienio kraštus, kur gyve
na lietuviai, 1940 metais va
sarą pabėgę iš “išlaisvinto”

torijos plotus iki Šešupės, 
tad bolševikai už lietuvių 
tautos nugaros begėdiškai 
prekiavo mūsų žemėmis.

Bet Maskva savo gėdin-

Statys didelę šiluminę 
elektrinę

Pastačius prie užtvenkto
ties Petrašiūnais Nemuno gus smurto darbus pasiry- 
elektrinę, buvo kalbama, žo įteisinti. Tuo tikslu 1940 
kad kita tokia stotis bus sta- m. liepos mėn. Maskva šu
toma prie Jurbarko, bet ji režisavo Liaudies Seimo 
šiuo metu užmiršta, nes par- rinkimus. Lietuvos žmo- 
tijos centro komitetas ir mi- nėms buvo pateiktas tik vie- 
nisterių taiyba paskelbė nu- rias pačių bolševikų sudary- 

į tarimą, kad bus statoma ši- tas kandidatų į Seimą sąra- 
įluminė elektrinė. Kur ji bus šas. Rinkimai vyko visiškai 
‘statoma, nutarime nepasa-.nelaisvės sąlygose, be žo- 
kyta. Jos statyba prasidė- 'džio, spaudos ir susirinkimų 
sianti šiemet ir po trijų me- laisvės, tad rinkikai net ne- 
tų ji jau pradėsianti veikti, žinojo, kokius klausimus 
o 1965 metais ji duosianti svarstys renkamasai Sei- 
12 kaitų daugiau srovės, ne- mas. Prieš rinkimus kelioli- 
gu neseniai visu galingumu ka šimtų lietuvių buvo su- 
paleistoji vandeniu varoma imta be jokios kaltės ir į ka

lėjimus sugrūsta.
Vadinamasai “Liaudies 

Seimas,” išrinktas apgaulės,

jėgainė prie Kauno.
Į Lietuva skurdžiausia 
į iš 40 valstybių . ..

Indianapolio stambus po-
klastos ir smurto sąlygose, 
pildė groboniškos Maskvos

pieriaus pramonininkas EI- bolševikų norą. Niekas Lie- 
mer Krueger ir Jokūbas Stu- tuvoj, išskyrus saujelę sam
bas, kurie per paskutiniuo- dytų agentų, nereikalavo 
sius 2 metų lankėsi 40-yje Lietuvos į Rusiją įjungimo 

! valstybių, aplankę Lietuvą, ir tarybinės santvarkos joje 
sako, kad iš visų jų lankytų įtaisymo,—toks nutarimas
kraštų Lietuva yra skur- yra ir pasilieka niekinis, 

džiausią! • Laisvai išrinkto, jokios

pašalinės jėgos neprievar
taujamo, Steigiamojo Sei
mo pagrindinis nutarimas 
atstatyti laisvą, nepriklau
somą Lietuvos valstybę ir 
šiandien nenustoja savo ga
ilios. Kova už šį siekimą vi
siems mums yra privaloma.

Pati pavergtoji tauta Ma
skvai aktyviai pasipriešin- 
ti negali. Ta šventoji parei
ga gula ant mūsų, kurie at
sidūrėme laisvajame pasau
lyje. Tą pareigą turime at- 
i likti, nesigailėdami laiko, 
pinigo, darbo, pasiaukojimo 
ir pasišventimo.

Lietuvos išlaisvinimo idė
jai realizuoti, ne tik šios 
svarbios Steigiamojo Seimo 
40 metų sukakties proga, 
bet k visomis kitomis pro
gomis turime statyti prieš 
akis šviesų Steigiamojo Sei
mo pavyzdį, jo idealus, jo 
pasigėrėtina politinių gi-u- 
pių vieningumą Lietuvos 
gynimo reikaluose, jo pasi
aukojimą savo tautai ir val
stybei, jo demokratiškumą. 
Turime ne tik patys vaduo
tis jo idealais, bet jais mai
tinti ir jaunąją kartą, kuri 
užims mūsų vietas ir tęs žūt
būtinę kovą už savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Visi, kaip vienas turime su
glaustomis gretomis rikiuo
tis prie VLIK’o ir Tautos 
Fondo, nes jie yra tie orga
nai, kurie grumiasi su rau
donuoju okupantu ir tiesia 
kelią į laisvąją tėvynę.

Steigiamasis Seimas yra 
ir turi būti lietuviams išei
viams šviesus pavyzdys ir 
kelrodis visame mūsų išei- 
viškajame gyvenime ligi 
grįžimo į laisvąją tėvynę.

Steigiamojo Sei
mo nariai:

K. Bielinis, J. Bildušas, S. 
Digrys, E. Draugelis, M. 
Galdikienė, P. Jočys, S. 
Kairys, V. Kasakaitis, M. 
Krupavičius, J. Makaus
kas, J. Pakalka, V. Požė
la, J. Pronskus, V. Siruta
vičius, K. Šaulys, V. Šmul
kštys, K. Škirpa, V. Vai
dotas, J. Valaitis, K. Žu
kas.

, Gerbiamieji,

; Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 16-oji kuopa Worce- 

isteryje, Mass., sveikina Keleivį. 
; sulaukusi 55 metų ir linki, kad 
! jis keliautų kas dieną. Sukak
ties proga siunčiame mažą do
vanėlę—$5.00..

Valdybos vardu
J. Krasinskas

* ♦ *
Gerbiamieji keleiviečiai,

Negalėdamas dalyvauti Kelei
vio 55 metų sukaktuviniame 
bankete, siunčiu kartu su ge
riausiais linkėjimais mažą do-

55 metų sukakties proga Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 21- 
oji kuopa sveikina Keleivį ir 
linki jam dar daug sėkmingų 
metų.

Kartu pridedame kuklių au
ką — $25.00.

Povilas Žiroiis,
Pirmininkas
/* * *

55 metų sukaktuvių proga 
{sveikinu visus Keleivio skaity
tojus ir rėmėjus. Linkiu Kelei- 

Įviui ilgiausių metų.
Esu'artimas dr. Vinco Kudir

kos ir dr. Kazio Griniaus gimi
naitis, senas Keleivio skaityto
jas.

Jonas Krunkalis
Brooklyn, N. Y.

l * * *

Jūsų J. Peža
■ Norvvood, Mass.

* * *
Mieli draugai,

Džiugu ir mums pasveikinti 
Keleivį įžengusį į 56-sius metus. 
Mes linkime jam dar ilgus me
tus skleisti pažangią mintį lie
tuvių tarpe. Priimkite $25 auką.

LSS 60-oji kuopa
Boston, Mass. ~ '

!
Gerbiamoji Keleivio adminis
tracija,

i
Aš su Keleiviu susipažinau 

Į1910 metais vasario 4 d., kada 
iš Lietuvos atvažiavau į Dods- 
on, Md., pas savo dėdę Kazimie
rą Tūpę. Nors jis pats skaityti 
nemokėjo, bet Keleivį ir Saulę 
išrašydavo savo “burdingie- 
riams,”' kurių jis turėjo apie de
šimtį.

Nuo to laiko aš su mažomis 
pertraukomis Keleivį tebeskai
tau ir skaitysiu, kol gyvas bū
siu.

Linkiu geriausios sėkmės 
Maikiui su tėvu

Juozapas Kalvaitis
Hemphill, W. Virginia

• * #
Gerbiamieji,

Keleivio 55 metų sukakties 
proga visam jo štabui linkiu vi
so geriausio. Kad mano žodžiai 
nebūtų tik žodžiai, įdedu dešim- 

jkę. Juk Maikio tėvo batai jau 
Į visai į šonus iškrypę ir jis kaip

, kariškis nebegalėtų kulnimis 
• sumušti, to dėl dešimkė jam bū-

Sandaros Moterų Klubas svei
kina Keleivį jo 55 metų sukak
tuvių proga ir aukoja $10.00.

Pirm. J. Keslerienė 
Vicepirm. O. Kropienė 
Sekr. M. Vadelienė 
Fin. sekr. J. Gudelienė 
Ižd. J. Pranaitienė

Boston, Mass.
* * *

Gerbiamieji draugai,

Keleivio’55 metų sukakties 
proga priimkite Lietuvių Social
demokratų Sąjungos 71-os kuo
pos (Cambridge, Mass.) sveiki
nimus ir auką $10.00.

Draugiškai A. Valeika 
* * *

Gerbiamieji,

Minint 55 metų sukaktį svei
kiname Keleivį ir linkime jam 
ilgai gyventi ir skleisti sveikas 
imintis lietuvių tarpe.

Šia proga siunčiame dešimti
nę ir prašome pratęsti metams 
mūsų prenumeratą, vieną žaliu
ką atiduoti Maikio tėvo makor- 
kai ir penkinę sukaktuvinei do
vanai.

Jonas ir Bronė Sakavičiai 
Lavvrence, Mass.

* * #
Brangus Keleivi,

Sveikinu 55 metų sukakties 
proga. Linkiu dar daug daug 
metų Maikiui ir Tėvui, narsiam 
generolui! Ilgiausių metų visam 
Keleivio štabui. Priedo—$10.00.

Jūsų J. Dereschkewitsch 
New York, N. Y.

GERIAUSIA DOVANA

■ tinai reikalinga 
įtams nusipirkti.

Jūsų K. 
Cliffside, N. J.

naujiems ba-

Bukaveckas

* ♦ »
Mielas redaktoriau.

Siunčiu Tamstai ir visam Ke
leivio štabui daug širdingiausių 
linkėjimų.

Kad ir proletaras esu, bet

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $5.50

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant”, kaina $6.00.

Kipro Bielinio “Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

40SŲ ATSTOVO ANGLI- 
IOJE NAUJAS ADRESAS

Dabar jis yra toks:
J. Venckūnas,

1, Raewell Crescent 
Orbiston, Bellshill
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550 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Puslapis penktas

VESTUVINIS VEŽIMAS

šitame vežime gegužės 6 d. Anglijos prin 
bažnyčią, kur ji buvo sutuokta su Antony

ėst
’ m

Margareta važiavo į \Vestminsterio 
>ng-Jones.

DR. V. SRUOGIENE, BaUria, 111.
(Tęsinys)

Vytautas ruošiasi didžiajam karui su vokiečiais

Vokiečiai irgi nesnaudė. Skubiai statė pilis palei 
Nemuną—ties Kaunu, ties Randondvariu, Veliuona ir 
daugely kitų vietų, skubiai kolonizavo Žemaičius, jud
raus vaito Kiuchmeisterio pastangomis kurdino vokie
čius ūkininkus, vežė iš krašto ką tik besugriebdami. že
maičiai, įsitvirtinę savo amžinose giriose, susislapstę už 
pelkių ir vien jiems težinomų kūlgrindų, gynėsi atkakliai, 
nuolat priešą kamavo savo netikėtais puldinėjimais. Vy
tautas, iš pradžių slapta, vėliau vis labiau atvirai, juos 
rėmė, organizavo ir visaip palaikė.

Pagaliau 1401 metais prasidėjo nebeslepiama kova.
Vytautas su savo kariuomene paėmė Klaipėdą ir įžengė 
į kryžuočių žemę. Iš kitos pusės Algirdaitis Švitrigaila 
kaišiojo jam pagalius į ratus su vokiečių pagalba reika
laudamas savo teisių Lietuvoje. Galop 1404 metais Len
kijos mieste Racionže vėl buvo pasirašyta taika su kry- 
žuočiais grįžtant prie Salyno susitarimo. Sekančiais me
tais vokiečiai vėl energingiau bando įsitvirtinti Žemai
čiuose, kuriuos iki tol teturėjo tik ant popieriaus, bet vi
sai paimti į savo rankas taip ir neįstengė. Paleidę į kraš
tą daugybę šnipų, jie su kariuomene žygiavo kaip į di
džiausią karą. Bet prie Dubysos visai netikėtai susitiko 
su atskubėjusio Vytauto įspūdinga karo jėga — jis buvo 
surinkęs lietuvius, gudus, totorius, lenkus, valakus, įvai
raus plauko samdinius; vokiečiai nusigando, nesiryžo 
stoti į kovą su tokia jėga, o žemaičiai, nežinodami, kas
čia vyksta, taip pat atsargiai paslėpė ginklą. Tai buvo Vokiečiams nepajutus, lietuvių ir lenkų kariuomenės 
puikus Vytauto manevras! Neleidęs žemaičiams perank- telkėsi ii- žygiavo viena prieš kitą tikslu susijungti prie 
sti sukilti, užbėgęs įvykiams už akių, jis išvengė kiaujo 
praliejimo ir žemaičių žlugimo. O kurui jis dar nebuvo 
pasiruošęs. Vokiečių smaugiami žemaičiai Vytauto pa
tarti 1407 metais siunčia visiems Vakarų kraštams savo 
gaišųjį, į dangų besišaukiantį skundą dėl skriaudų, pati
riamų iš vokiečių. Drauge jų ima vis daugiau ir daugiau 
bėgti pas Vytautą. Prasideda tarp Vilniaus ir Marien- 
tauto atsakymai, vėl jo puolimai. Ordino magistras Ul- 
grąžinti vokiečiams pabėgėlius, diplomatiškai gudrūs Vy
tauto atsakymai, vėl jo puolimai Ordino magisstras Ul- 
richas von Jungingenas pakartotinai siunčia pas mūsų 
Didįjį kunigaikštį pasiuntinius su griežtais reikalavimais 
grąžinti pabėgusius 'žemaičių bajorus, karius. Pagaliau,

—Sveikas, tėve! , —O kodėl jie tą daro?
—Jes, Maiki, šiandien aš- —Yra visokių spėliojimų, 

sveiks ir jau seniai tavęs čia kodėl jie tą daro. Kai kas 
laukiu. Visą pypkę išrūkiau, sako, kad jie mėgsta spor- 

—Truputi pasiskubinai, tuoti ir eiti lenktynių su lai- 
—Na, tai ką čia žmogus vu, bet gali būti ir kitokių 

marūdysi. “Keleivio” atlai-, priežasčių.
dai jau praėjo, tai dabar ašį —O ką tie dolfinai ėda? 
jau pradėsiu žuvauti. Aną-Į —Jie maitinasi mažomis 
syk man bajinai, kad yra žuvimis. Todėl žuvys jų ir 
tokių žuvų, ką lipa Į me-,bijo. Skraidomoji žuvis Vi
džius ir skraido oru, kaip sada saugoj asi, kad dolfi- 
paukščiai. Taigi valuk to aš nas jos nepagautų, kai ji nu- 
ir atėjau, kad pasakytiun sileidžia i v anderų. Kai tik 
man, kur aš galėčiau tokių ji pamato, kad dolfinas jos 
žuvų pagauti. laukia vandenyje, ji vėl ky-

—Tėvas negali tokių pa- la aukštyn ir lekia toliau. Ji 
gauti, ju čia nėra. gali lėkti iki neišdžiūsta jos

—Tokių, Maiki. turbūt, pelekai. Bet ji lekia netaip, 
niekur nėra. Atrodo, kad tu kaip paukštis, kurio sparnai 
man pamelavai. plasnoja; jos pelekai ore

—Ne, tėve, nemelavau. I virpa, kaip musės ar kitokio 
Šiltuose vandenynuose yra Į vabzdžio sparnai. O dar ga-
labai graži žuvis, -kuri iš- 
kvla iš vandens ir lekia oru, 
kaip paukštis. Vienas anglų 
rašytojas parašė apie tą žu
vį net ir dainą, kuri prasi
deda: “On the road to Man- 
dalay, Where the flying fi- 
shes play'...”

—Bet skridimui reikia 
sparnų, Maiki, o žuvis spar
nų juk neturi. Tai kaip ji 
gali skristi?

—Ta žuvis, tėve, turi la
bai ilgus pelekus, kuriuos 
ji išskečia ii' skrenda. Ir 
skrenda neblogai, pakyla 
aukščiau laivo stiebų.

—Ir sakai, gali nuskristi 
toli?

—Paprastai nuskren d a 
apie 1,000 pėdų; tai beveik 
kaip vidutinis miesto blo
kas. Bet jeigu nusileisdama 
vandenin pamato pavojų, 
ji vėl pakyla aukštyn ir 
skrenda toliau.

—O koks jai gali buvo 
pavojus vandeny?

—Gali būti kita žuvis, 
pavyzdžiui, dolfinas.

—Aš tokios žuvies dar 
negirdėjau.

—Bet aš manau, kad tė
vas esi ją matęs, kad ir iš 
tolo.

—Nausa, nemačiau.
—O plaukdamas laivu 

Amerikon ar nematei, kaip 
dolfinai bėga pirm laivo ir 
šokinėja iš vandens?

—Šiur, kad mačiau; ale 
mes ant laivo mislinom, kad 
tai marių karvės taip vartėsi 
ir nardė.

—Ne, tėve, tokių karvių 
nėra. Tai turėjo būti dolfi 
nai> nes jie
pirm laivo.

liu pasakyti tėvui, kad dol
finai nėra tikros žuvys, jie 
yra žinduoliai gyvuliai, bet 
labai panašūs į žuvis. . .

—Nu, jeigu tu taip daug 
sakai žinąs, tai pasakyk, ar 
žuvis gali iš vandens maty
ti žmogų?

—Gali, tėve. Jos akys ge
resnės dar negu žmogaus. Ji 
pamato net uodą virš van
dens , ir iššokus jį pagauna. 
Yra net keturakių žuvų, ką 
turi dvi poras akių: viena 
pora žiūri aukštyn, kita že
myn. Yra ir tokių žuvų, tė
ve, ką neturi jokių akių ir 
nieko nemato. Tos gyvera 
požemio upėse ir ežeruose, 
kur visada tamsu. Nevarto
jamos akys per ilgus metus 
išsigimė ir liko tik duobe
lės buvusių akių vietose.

—Tai jau tokia ir slieko 
ant meškerės napamatytų.

—Ji susiranda sau mąjsto 
kitokiu būdu, tėve. Bet ar 
surastų slieką, nežinau, nes 
tokiose vietose niekas nežu
vauja.

—Olrait, Maik, bet tu 
man anąsyk sakei, kad yra 
žuvų, ką lipa į medžius. Ar 
tas gali būti teisybė?

—Žuvų, tėve, yra visokių. 
Yra geru ir yra nuodingų. 
Yra apskritų ir spygliuotų, 
kaip Lietuvos ežiai. Yra ir 
tokių, ką gali būti be van
dens. Gyvendamos tokiose 
vietose, kur vanduo daž
nai išdžiūsta, jos įsirausią 
į dumblą ir išlieka gyvos. 
Per ilgus laikus tokiose są
lygose pas jas išsivystė plau-

ir greta reikalaujam ir išlaisvintai 
mūsų vidur- Lietuvai pripažinimo!” Įvai

riems valstybių vadams ir 
diplomatams buvo išsiunti-

sesuo Aleksandra, Mazovijos 
Onos Vytautienės — žymiausia moteris 
amžių istorijoje.

Strateginis žygio prieš kryžiuočius planas buvo su- _
darytas griežčiausioje paslaptyje—sudarvtas Vvtauto ir n^a iezo“uclJW»

reikalaujant Lietuvai pripa
žinimo ii protestojant dėl 
kėsimosi Lietuvos valstybei 
kenkti. Viena rezoliucija 
buvo nusiųsta Ignui Pade- 
revskiui, tuometiniam Len
kijos prezidentui, protestuo
jant dėl lenkų Įsiveržimo 
Lietuvos teritorijon ir rei
kalaujant grąžinti Lietuvai 
užgrobtą jos istoiinę sostinę 
Vilnių.

Pačioj pabaigoj Bagočius 
pasakė karatą kalbą lietu-

_ _ . t • x • i - - • , . m i .viškai, kuri lietuviams taipPrūsų sienos. Lietuvių kanuomene nnkosi Trakuose, I patiko kad net ir švJuoza„ 
Vilniuje ir 1410 metų birželio mėnesi skubiai patraukė p0 “Darbininkas” pagyrė, 
per Gardiną Vyslos link. Ten, pilie Červinsko biižėlio sakydamas: “Bagočius savo

kunigaikštienė

Jogailos drauge, o apie jį žinojęs tik vienas Krokuvos 
vyskupas. Abu lietuviai sugalvojo visai naują, iki tol ne- 
piaktikuotą kariavimo būdą. Viduramžiais paprastai bu
vo stengiamasi įvesti kariuomenę į priešo žemę (kad sa
vąją apsaugotų nuo karo siaubo) imti pilį po pilies ir pa
lengva artintis prie sostinės. Vytautas gi su Jogaila su
manė sutraukti kariuomenę į vieną vietą ir stoti į lemtin
gą mūšį atvirame lauke. Kryžiuočiai to visai nesitikėjo. 
Vytauto sąmoningai suklaidinti, jie laukė puolimo iš 
Žemaitijos pusės, laikė prie jos sienos didžiausias jėgas, 
o kitą kariuomenę išskirstė po pilis.

mėn. 28-29 dienomis susijungė su lenkų karo jėgomis. 
Taip, be gerų kelių, be žemėlapių ir planų, per porą sa
vaičių mūsų raiteliai, gurguolių lydimi, atžygiavo per 300 
mylių! Šiandien tik tenka stebėtis tokiu skubiu ir tiksliu 
uždavinio atlikimu.

Liepos 7 d. sąjungininkų kariuomenė priėjo Ukros 
upę prie Prūsų sienos. Čia ji dvi dienas ilsėjosi, tvarkėsi. 
Vytautas išleido griežčiausius drausmės įsakymus: už plė
šimą, gyventojų skriaudimą grėsė besąlyginė mirties

gražia kalba apvainikavo 
lietuvių demonstraci-visą 

ją”.
Per demonstraciją buvo 

surinkta 51,570.70, Lietu
von Smetonos vai du buvo 
pasiųsta 129,000 markių.

Atrodė, kad kun. Kemė
šio pasėta Bostono lietu-

, . . i viuose nesantaika bus jau
bausme. Liepos 9 o. mūsiškiai visa savo jėga įzenge i išgyventa ir kad dabar ši 

po audringos scenos Kauno pilyje, Vytąutas lauk išvaro1 Prūsų žemę. Kryžiuočiai, kaip perkūno trenkti, pamatė, i kolonija pradės vėl darniai 
magistro pasiuntinį komtūrą Markvardą von Salcbachą, į ^ad Vytautas užbėgo jiems už akių. Kilo aliarmas, sku- darbuotis. Deja,- peranksti 
išdrįsusį ginčo metu įžeisti Vytauto motinos vardą. boti įsakymai siųsti kariuomenę iš pilių, pastoti priešui

Visa Lietuva verda pykčiu prieš kryžiuočius, neviena kelią, kurs buvo atviias į Mirienburgą, į kryžiuočių val- 
ranka sunkiai susilaikė nuo kardo ištraūkimo . . . Oku- stybės širdį.

* Bus daugiau)pantas gi griebiasi vis sunkesnių represijų. Santykiai pa
sidarė labiausiai įtempti pajūry, kur vokiečiai ypač sten
gėsi įsitvirtinti. Žemaičiai nekantraudami ruošiasi sukili- 
mifi — nelengva buvo Vytautui juos įtikinti, kad dar per
anksti, kad dar laikas nėra atėjęs. Karo bijosi ir kryžiuo
čiai. Vytautas parsitraukia iš Didžiojo Naugardo savo 
geriausiąjį karo vadą Lengvenį Algirdaitį, seną, karuo
se patyrusį dėdę, telkia kariuomenę, veda diplomatinius 
pasiruošimus — suktus,-toli tinklą metančius. Vieną gra
žią dieną, įpykęs dėl vokiečių neteisybių, liepia tankiai 
apstatyti sieną su kryžiuočiais kariuomene ir neišleisti 
nė vieno šnipo atgal iš Lietuvos.

Lygiagrečiai ėjo lenkų kova su kryžiuočiais, teritori
niai ginčai, išsilieję į atvirą karą. Nemaža diplomatinių 
gabumų tais laikais parodė ir Jogaila, dirbdamas išvien 
su Lietuvos valdovu. Vokiečiai griebiasi negirdėtų intri
gų, kursto lenkus prieš lietuvius, lietuvius prieš lenkus, 
remia ir šelpia, jaudina ir jautrina Švitrigailą, kad tik šis 
sukiltų prieš Vytautą.

Bet Vytautas tuo tarpu nepalaužiamai ruošiasi karui, 
nuostabiu planingumu, geležine ištverme ir nepalaužiama 
valia. Vokiečiai savo keliu skubotai krauna atsargas, 
šaukiasi riterių po visą Europą — Anglijoje, Prancūzijo
je, ne tik pačioje Vokietijoje.

Anais laikais valstybė kariuomenės neišlaikė, kiek
vienas karys turėjo ateiti apsirūpinęs maistu ir drabu
žiais, su avižų bei šieno atsarga savo žirgui. Tačiau Vy
tautas, daugely sričių pradininkas, jau galvoja ąpie savo 
kariuomenės aprūpinimą platesniu mastu. Iš anksto pa
veda ruošti didžiules medžiokles po Lietuvos girias, su
medžiotą žvėrieną sūdyti statinėse, įūkyti. Kiekvienas 
vyras, ėjęs į karą, buvo įpareigotas pristatyti po vieną 
statinę kruopų, rugių ir avižų. Maisto atsargos buvo pluk
domos patyliukais Nemunu, toliau Narevo ir Vyslos upė
mis iki Plocko, kur gyveno tikras sąjungininkas, Jogailos

BOSTONO LIETUVIAI
IŠTRAUKOS K S. MICHELSONO RUOŠIAMOS KNYGOS 

“LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE”

apsidžiaugta.
Po šitos demonstracijos

dažnai buvo dai-omi susirin
kimai su prakalbomis ir 
i enkami pinigai Lietuvai. 
Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komitetas paskelbė, kad 
jau surinkta ir nusiųsta 
Lietuvon, Smetonos vardu, 
200,000 markių. Visuome
nei tas patiko. Bet nepatiko 
katalikų vadams, vadina
miems klerikalams, kad pi-

(Tesinvs»
Pinigus siuntė Smetonai vienas, be politinių ir reli-

d (19*9 I)aziūių skirtumo, ^’-jnigai siunčiami Lietuvon
na už nepriklausomą Lietu- tiesiai, o ne per katalikų 
vos respubliką.

Eisenai per miestą

Rugpiūčio 31 
m.) įvyko NLD K-o sušauk
tas mitingas, kur buvo su
rinkta $1,000. Pinigus nu- zv-

Tautos Fondą, kuris dalį 
aukų nutraukdavo savo po-

tarta siunti A. Smetonos keli benai litikai. Nepatiko katalikų
vardu, patariant, kad jis su- 'dudų. erkestra!\ • '
naudotų juos “pagal savo Susirinkus visiems Bos-

Pinigainuoziurą 
rugsėjo 2 d. Tuometiniu 
kursu pasidarė 21,000 mar
kių.

Lapkričio 5 d. jam nu
siųsta dar 50,000 markių.

išsiųsti t°n Common sode, Miko Pe-

politikieriams ir tas, kad 
viešuos susirinkimuos kalba 
socialistas Bagočius, kuris

trausko vedamas “Gabijos” gauna tokio karšto pritari- 
choras sugiedojo “Lietuva, mo, kuomet katalikų kalbė- 
tėvynė mūsų,” ir prasidėjo tojai nesukelia jokio entu- 
kalbos. Angliškai pasakė ziažmo. Vienu žodžiu, ka- 
smaikią kalbą Įeit. F. J. Ba- talikų politikieriams nepa-

Gruodžio 5 d. suruošta gočhis, socialistų kalbėto- tiko, kad šitai veiklai vado-

ciai, kuriems reikalingas 
visada bėga sausas oras. Jos gali būti ir 

po vandeniu, kaip varlės,

tačiau laikas nuo laiko išky- mis aukštyn, pasiremia prie- 
la paviršiun sausu oru pasi- sakiniais pelekais, kaip 
stiprinti. Tos žuvys lipa ir į žmogus alkūnėmis, ir dairo- 
medžius. Žinoma, nelaipio- 3i aplinkui.
ja medžiais kaip voverės ar —Nu, as to dar nežinojau, 
katės, bet jeigu jos randa į Maiki. Eisiu dabar Zacirkai 
dumblą ar vandenį nusvy-ity pasakyti. Kai aš jam pa
našių medžio šakų, tai jos, sakau gerą naujieną, jis vi- 
užsirioglina toki&mis sako- 'sada man užfundija.

milžiniška lietuvių demons
tracija reikalaujant Lietu
vos valstybės pripažinimo. 
Prie lietuvių salės South 
Bostone susirinko visos vie
tinės organizacijoj ir suva
žiavimo draugijos iš apylin
kės miestų. Žmonių prisirin
ko kupina salė ir užtvino 
gatvės. Antrą valandą po
piet sujudo lietuvių eisena 
su vėliavomis ir plakatais, 
kuriuose buvo išrašyti atitin
kami šūkiai. Niekas demon
strantų neskaitė, bet žinant 
kiek dalyvavo organizacijų, 
buvo spėjama, kad šitoj de
monstracijoj galėjo būti 
apie 22,000 lietuvių.

Tai buvo antras milžiniš
kas lietuvių pasirodymas 
Bostone po Žalgirio mūšio 
minėjimo. Entuzia z m a s 
buvo didžiausias, nes buvo 

{jaučiama, kad čia visi, kaip

jas. Jo tema buvo: “Karia- vauja ne jie, bet liberalinės 
vome už prezidento Wilso- srovės žmonėš, jų akimis 
no 14 punktu, už pavergtųjų žiūrint—“bedieviai”, 
tautu išlaisvinimą, todėl (Nukelta į 7-tą psl)

‘Keleivio’ 55 Melą Sukakties Proga
KIEKVIENAS, KAS TIK NORI, GALI GAUTI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą 

“LIETUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
kietais viršeliais su aukso raidėmis, labai gyvai parašytą ir 
įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kuitūringas lietuvis 
turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $5.50.

ARBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUVA.” 
327 puslapių, labai gražiai išleistą, minkštais viršeliais. Kny
goje surinkta labai daug žinių apie Mažąją Lietuvą. Ji par
duodama už $5.00.

Vieną ARBA kitą knygą gali gauti kiekvienas, kas at
siųs du naujus Keleivio metinius skaitytojus ir prenumera
tos pinigus $8.00. Norima knyga tuoj bus pasiųsta. (Naujas 
skaitytojas yra toks. kuris Keleivio arba nėra visai skaitęs, 
arba nebeskaito jo l>ent du metus).

Naujas prenumeratas ir pinigus prašome siųsti Keleivio 
adresu. Pasiūlymas galioja nuo vasario 1 iki gegužės l d.

t
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A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys ‘

Visi trys Gražuliai laiks nuo laiko užeidavo i krau
tuvę pasižiūrėti, kaip seka? i Juozui ir iš viso ji pašnekin
ti. Jis dirbo tokias ilgas valandas, kad Onai pasidarė 
sunku su juo susitikti. Taigi, užeidavo i krautuvę pasi- 
matyti ir kai kada sutardavo kur nors išeiti ar išvažiuoti. 
Kai sekmadieni abu ištrūkdavo i Spot Pond, abiem bū
davo begaliniai linksma. Jis nusistovėdavo krautuvėje, o 
ji nusisėdėdavo siuvykloje. Jauni raumenys ilgėjosi 
mankštos. To dėl šokdavo pasiutpolkę, kad, rodos* ak
menys skils, o ratelių žaidimus mėgo tokius, kur tempas 
greitesnis ir kur reikdavo žvaliau apsisukti. Abiem pati
ko žaisti ir dainuoti:

Vai, tu ieva, ievuže, ko nežydi žiemužėj?
Oi-a, oi-a-ja, ko nežydi žiemužėj?

Juozas įžūliai ir šelmiškai žiūrėdamas Onai i akis 
gražiu balsu traukė:

Ar bernvčio netekai? Ar rūteles praradai?
Oi, a oi-a-ja, ar rūteles praradai?

O ši, nuo staigaus sukimosi vos kvapą atgaudama, 
purtindavo savo galva neigiamu žestu. kad net jos gelsvi 
plaukai žaibu švitėjo. Ir atgavusi kvapą jam atsakinėjo 
rūsčiai šelmišku tonu:

Nei bernyčio netekau, nei rūteles praradau,
Oi, a oi-a-ja, nei rūteles praradau.

Vos išdainavo ir užbaigė ievužės rateli, Juozas tuo
jau užtraukė kitą greito tempo įateli

Mergužėle, merguže, imk i ratą bernuži. 
Trad-rid-ralia- lia, imk i ratą bernuži.

Tuoj dešimtimis kiti balsai sustiprino Juozą ir sukosi 
poros linksmu Įnirtimu, džiaugsmingai švitančiais vei
dais. Užmiršdavo darbus, rūpesčius, vargus . . . Jaunat
vės džiaugsmas spindėjo akyse ir šypsenose. Gnždavo 
vėlai vakare nuvargę ir atgaivinti. Kaž kaip ramiau vi
siems pasidarydavo ir nuolatinė nervuota Įtampa atsileis
davo. Kitą dieną linksmiau atsikeldavo ir skubėdavo i 
ilgą dienos nuolatini darbymeti. Tas darbymetis Juozui 
ir Onai virto ne tiek varginantis, kai abu turėjo tiksią 
sutaupyti pinigų, kad galėtų apsivesti ir Įsikurti. Ona nei 
nepastebėjo, kai pradėjo tolti nuo savo brolių, kurie tu
rėjo savus reikalus. Jurgis vis žvalgėsi po farmas ir tiek 
pamėgo jas lankyti, atrasdamas vis naujų ir jam Įdomių 
žmonių. Naujos pažintys laukų ir miško aplinkumoje kaž 
kaip jam priminė Lietuvą ir jis sekmadieniais patraukda
vo dviračiu po plačias apylinkes. Kalnotoj Barre apylin
kėje atrado gausiai besikuriančius lietuvius ūkininkus ir 
pas juos besispiečianti gausų naujų ateivių jaunimą.

Jonas lankė anglų kalbos kursus, skaitė visokias ben
dro lavinimosi knygas, dalyvavo chore, pasidarė artistu 
mėgėjų vaidinimuose. Taigi mažai laiko jam nulikdavo. 
Bet kai kada užsukdavo pas Juozą i krautuvę. Kartą už
nešė jam pluokštą laikraščių ir sako:

—Juozai, mėsą parduodamas, galėtum parduoti ir 
laikraštį. Štai aš atnešiau Tau “Keleivį.” Kai žmonės 
užeina, galės nusipirkti kam reikia. Laikraštis geras ii’ 
gali drąsiai visiems pasiūlyti.

Juozas tuo laiku buvo labai užsiėmęs ir nieko negal
vojęs atsakė:
: —Padėk va čia ant kampo, jei kas norės, tai pa

matys.
Po kelių dienų Juozas pastebėjo, kad kai kurios mo

terys ima “Keleivį” apsižvalgydamos ar kas nemato, o 
kai kurios ėmė Į Juozą lyg su piktumu žiūrėti. Pagaliau 
viena dievobaiminga “burdingierių” laikytoja, neišken
tė ir prikišo Juozui:

—Tai ką, Juozai, toks puikus vaikinas ir ėmei 
bedievišką laikrašti pardavinėti? Kaip tau ne sarmata! 
Juk katalikų tėvų vaikas esi?

Juozas nustebo šiuo priekaištu, bet greit sumetė ką 
atsakyti:

—Matai ką, Povilienė, aš parduodu mėsą visiems 
kas perka: lietuviams katalikams ir prūsams. Neklausiu, 
kokios jie vieros. Ateina pirkti lenkai ir rusai, kai kada 
užklysta airišiai ir žydai. Prekė visiems padėta. Perka 
ką nori, ko nenori—neperka. Padėtas va ir lietuviškas 
laikraštis “Keleivis” dėl to. kad daug lietuvių perka. Kas 
nori nusiperka “Keleivi” ir vi a labai patenkinti, o kas 
nenori, tai tam per prievartą nesiūlau. O iš kur Tamsta 
žinai, kad toks jau bedieviškas tas laikraštis? Ar esi ji 
skaičiusi?

—Ne, Juozai, neskaičiau ir, sako, griekas skaityti. 
Sako, prieš Dievą rašo ir prieš valdžią buntavoja.

—Eik jau eik, Povilienė, turbūt tau negerai nusakė. 
Niekada negirdėjau, kad prieš amerikonišką valdžią šis 
laikraštis rašytų. Jis rašo prieš rusų caro valdžią Lietu
voje, ir pati žinai, ko ji verta, ir parašo prieš tokius ku
nigus, kurie ragina žmones ruskių caro valdžios klausy

HESS TRVMANIENfi SU BALERINOMIS

Buvusio prezidento Trumano žmona su M etropoiitan operos geriausiomis balerino
mis po “Pas de Quatre” spektaklio. Tas v eikalas tegalima pastatyti tik turint bent 
keturias geras balerinas. Iš kairės į dešin ę: Addy Addor iš Brazilijos, Alicia Alun

ta iš Kubos, Ruth Ann Koesun iš Chicag as ir Lupc Serrano iš Čilės.

siu jam metų! Jis man ge
riausiai patinka, nes jis at
skiria gerą nuo blogo ir vis
ką pasako. Linkėdama viso 
geriausio Įdedu penkis do
lerius.

Mrs. Nellie Puzen
Edgewater, N. J.

SVEIKINA

Sveikinu Keleivi 55 metų su
kakties proga. Maikiui su tėvu 
pridedu penkinę.

Su geriausiais linkėjimais,
Konstancija Bundurier.ė

Bedford, Mass.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

NUSTEBO

Jean Paula Eberhart iš To- 
peka, Kansas, aukštesnio
sios mokyklos paskutinės 
klasės mokinė, labai nuste
bo sužinojusi, kad ji pripa. 
žinta visos Amerikos atei
ties šeimininke. Jai paskir
ta $5,000 stipendija.

•3TT.lTtTTf.p-G mimi.it ĮVI.TJI.T'-CTI

SVEIKAS, PAVASARI!

Sveikas, pavasari, žiedais nusagstytas, 
Papuoštas saulės brangioms dovanoms! 
Sveikas, jaunuoli. Gyvenimo rytas 
šypsos tau laime, grasina audroms!
Prižadinki sielą iš kieto miego,
Gaivink ją saulėtais vilties spinduliais: 
Tekyla nuo žemės... Ji saulę pamėgo— 
Tegul tad skrajoja padangių keliais!
Darbais puošk pasaulį, dorybėms žydėk . 
Šiandieną pavasaris tavo puikus!
Tad siek idealo ... mylėk ir budėk!
Į ateitį šviesią praveski takus.

Salomėja Nėris
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U

ŠEIMININKĖMS
GERA VAISIŲ KOŠĖ

Karštoms dienoms atėjus, 
gerai yra pusryčiams ar 
“lančiui” paruošti lengves
nį valgymą iš vaisių.

I Šveicarijos pro fesorius 
Bircher, kuris tyrė, kaip tin
kamai maistą sunaudoti, 
įvedė savo krašte tam tikrą

1 nevirtą žalių produktų ko
šelę, kuri išgarsėjo, kaip la
bai gera priemonė maitini- 
muisi ir lengvai vidurių vir
škinama, Toji košelė jo var
du yra vadinama “Bircher- 
muesle.” Ji yra įvesta, kaip 
tinkamiausias maistas ligo
niams ligoninėse ir sanato
rijose ir vaikams mokyklo
je. Taip pat privačios šei- 
' mos Šveicarijoje plačiai 
vartoja tą košę.

Ji paruošiama taip:
Išmirkyti geros rūšies 

avižinių kruopų (Quaker)
2 šaukštu, pridėti citrinos 
sulčių iš pusės citrinos. Cuk
raus, arba medaus — sulig 
skonio. Pripiaustyti įvairių 
vaisių—bananų, arba kriau
šių, arba obuolių ir sumai
šius pridėti maltų riešutų ar 
migdolų (biskutĮ) ir porą 
šaukštų geros, saldžios gre- 
tinėlės. Išmaišyti ir tuoj val
gyti. Neduoti košei ilgiau 
pastovėti—ji pavandenija, 
gal kiek chemiškai s u-

:je i

®ijungia ir pasikeičia.
Į riausia yra tik sutaisyti

tas, kaip maždaug gera 
smetonėlė (tas bus maždaug 
po 20 minučių), nuimkite 
nuo ugnies ir įpilkite į ma
žą stiklinį indą.

V. Funkienė

Užsakys “Keleivį”

Senas bostoniskis Mar
tynas Gaina ieško Argenti
noje savo draugų: Stasio 
Gliebos iš Lieponių k., Val
kininkų parapijos ir kitų 
lieponiškių. Jeigu jie atsi- 

į lieps, M. Gaina yra pasiren
gęs užsakyti jiems “Kelei
vį” šiuo 'metu jis užsakė 
'“Keleivį” savo svainiui S. 
jVe!ichkai= AL Gaįnos adre
sas yra: 182 Bolton St., So. 
Boston 27, Mass.

Ge- 
ir JUOKAI

valgyti. Vieton vaisių labai 
tinka visokios uogos: žem- 

' uogės, braškės, avįętės, mė- 
jlynės, vyšnios, t|ftšnės, sly- 
. vos ir 11

ANGLIŠKA 
POPIETINĖ ARBATA

Paskutiniajame numeryj 
rašiau, kad prie popietinės 
arbatos Anglijoje duodami 
sumuštiniai (šenvičiai) ap- 
tepami visokiais tepalais.

Čia aš surašau skanios 
“citrininės varškės” (Lem- 
on curd) “tepalą” sumušti
niams:

Imama:
% puoduko smukaus cuk

raus
Vi puoduko sviesto 
dviejų citrinų sunka ir kiek

citrinos žievelės 
3 kiaušiniai.

Sudėkite į puodą cukrų, 
sviestą, citrinos sunką ir ci
trinos žievelę. Sutrinkite iki 
baltumo tris kiaušinius ir 
įdėkite į puodą. Virkite vis
ką ant mažos ugnies, visą 
laiką maišydamos. Pirmiau 
tas mišinys pasidarys skys
tas kaip sirupas, bet vėliau 
pamažu jis sukietės. Kada 
mišinys pasidarys toks tirš

Žmoiiė". yra keisti

— Žmonės yra tikrai keisti 
sutvėrimai, — tarė vienas vy
ras kitam.

— Kodėl tu taip manai?
— Tik Įsivaizduok: Petraitis 

per penkerius metus nė karto 
nepabučiavo savo žmonos, bet 
nušovė kitą vyrą už žmonos pa
bučiavimą.

Gerbiamoji redakcija,
Pirmiausiai noriu padėkoti 

per Jūsų laikraštį visiems 
savo draugams ir pažįsta
miems, kad jie manęs neuž
miršo, kai buvau ligoninėj 
praeitą mėnesį ir siuntė 
man atvirukus linkėdami 
greitai pasveikti.

Dabar sugrįžusi namo, 
sveikinu “Keleivį”—ilgiau-

TIKRA AKTORfi

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai di
džiausia ir visiems supran
tamai parašyta knyga, 947 
pusi. kaina $11.00.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego. perinusia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50i

DIENOJANT. “knygnešių karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

1905 METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITI. K. Žuko Į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai-

' na .......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų Raibomis 
apie lietuvius visame pasaulv,

464 psl. Kaina ........................ $6.50
I • •
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim-
I butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 

Balys ir J. Žilevičius, 326 psl., 
kaina .......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlio pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina.................... 75 Cnt.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 144 
psl-, kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dieni} klausiniams su
prasti. Kaina ............................  50 c.

DIEVŲ MIŠKAS. Ralio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina....................$5.00.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 ’isl., 
kieti viršeliai Kaina........... S5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3S0 
psl. Kaina................................ $3.00.

ANGI.U-I TETUVTU KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $1.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
isterinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai . — $3.50

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da-

* lis 453 psl. Kaina ....................$4.50
ŽEMfi DEGA, J Savicko užrašų an

troji dalis, 411 psl. kaina ____ $4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ........................ 25 Ct.

ta.-, iticipuo xi irrir>i 5TT AT v«K_ 
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADfiTINfi. J. Titinib 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer Izigerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................. $2.25

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

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................. $1.00

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NA UJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu_ 
viškų ir kitų tautų valgią receptų. 
132 puslapiai, kaina.................. $1.25

'POPIERIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina .......................... $2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vp’zdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.09, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

' ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro- 
1 manas iš Žemaičių Kalvarijos pra

eities, 467 psl. Kaina ........... $4.00
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

į SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

ti, bet rašyti prieš tokius kunigus, tai nėra prieš Dievą. 
Ana va, žiūrėk, šitame numeryje yra kunigo Maironio 
patriotiškas eilėraštis atspausdintas. Taigi ne visi ku
nigai vienodi. Ką čia klausai, ką žmonės šneka, paimk 
pati ir pasiskaityk. Nepatiks—daugiau nepirksi. Tas lai
kraštis jau kiek metų eina ir gal penkiadešimt metų nuo 
dabar eis, tai turbūt jis žmonėms patinka. Kai paskai
tysi pati žinosi,—prekybiškai įtikinėjo Juozas, nei nu
jausdamas, kad kartoja nuomones, išgirstas iš Jono Gra
žulio ir kai kurių nuolatinių “Keleivio” pirkėjų.

Povilienė nepatikimai pavartė laikraštį, lyg prisibi
jodama pasklaidė ir nutarė paimti. Nuo to laiko ji pirk
davo kas savaitę, nors ilgą laiką tai dalydavo paslap
čiomis.

(Bus daugiau)

Tai Greta Thyssen, aktorė 
iš Danijos, kuri savo pat- 
raukliuję linijų neslepia.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valu t- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
ko romano antroji dalis, 426 nūs- rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
lapiai. Kaina ........................  $4.00 J nas. Kaina ................................ 25 Cnt.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS,-jo 
meninių fermų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su dangvbe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

SIAURUOJU TAKELIU, K. B.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina........... $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika.
Labai daug informacijų, 96 psl.
Kaina ..................................... 50 Cnt.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė .Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina .................. $5.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT.
ST.A US VIETININKĄ S ? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PA UNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., dalelio formato, gera ponio, 
ra, kaina.....................................$2.50

KODĖL AŠ NETIKIU I DIEVĄ?
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ.
' Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 

socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina............................ 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI_ 
RES, 32 psl., kaina........... 25 Cat.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina-........................................ $10.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j vieną 
knygą, kieti viriai, 631 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway -------- :■ So. Boston, Mass.

mimi.it
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BOSTONO LIETUVIAI
(Atkelta iš 5-o psl.)
Negalėta pasidalyti 

garbės laurais
Prasidėjo priekabių ieško

jimas, ir kivirčai, kurie to
lyn darėsi aštresni. Atviras 
konfliktas pasidarė atvykus 
į Bostoną 1919 metų pabai
goj Lietuvos Finansinei Mi
sijai paskolos kelti. Jai pri
imti tą dieną (gruodžio 29) 
buvo sušauktas viešas susi
rinkimas, kur kalbėjo Jonas 
Vileišis ir maj. Povilas Ža- 
deikis. Jiedu paaiškino sun
kią IJetuvos padėtį ir pra
šė pirkti Lietuvos paskolos 
bonus. Per tą vakarą bonų 
buvo išpirkta už $17,650. 
Be to, dar buvo sudėta ir 
aukų.

. Sekantį vakarą Misijos 
laukė su didelėmis iškilmė
mis ir Montellos lietuviai 
(apie 17 mylių nuo Bosto
no). Bet negalėjo sulaukti 
ir nusiminę išsiskirstė. Ko- 
dėlgi Misija tenai nepribu
vo? Nuteriotos Lietuv o s 
Draugų Komitetas kaltino 
katalikų veikė ją, kuris buvo 
apsiėmęs nuvežti tenai Mi
siją savo automobiliu, bet 
nenuvežė. Misija buvo pa
leista viena, be vadovo, 
paklydo ir pavėlavo į trau
kinį. šito dėliai kilo tokie 
kivirčai, kad NLDK-tas ski
lo ir dalis katalikų išėjo, 
kita pasiliko. Tie, kurie pa
siliko prie Komiteto , buvo 
vadinami gerais katalikais, 
o kurie nuėjo su “Darbinin- 
ku”, buvo vadinami kleri
kalais, katalikų politikie
riais.

Išėję klerikalai pradėjo 
likusį komitetą atakuoti su
sirinkimuose ir per “Darbi
ninką”. Jie kaltino jį už
mokėjus perdaug už Misijos 
viešbutį $130.21 per savaitę

už 3 kaTnbarius, maistą, te
lefoną ir kitokius patarna
vimus). Kaltino, kad komi
tetas nupirkęs Misijai bute
lį konjako už $1.70, o juk 
tie pinigai buvę uždirbti 
“kruvinu žmonių prakaitu”. 
Pagaliau, komitetui buvo 
prikaišiojama, kad nupirkęs 
šiltas drapanas Lietuvos de
legatams, kurie atvyko len
gvai apsirengę ir žiemos 
laiku čia drebėjo nuo šalčio. 
Už tas drapanas buvę už
mokėta $167. Tai buvęs 
“nepateisinamas aukų eik
vojimas”.

NLDK-tas sušaukę speci
alų susirinkimą žr priėmė 
rezoliuciją, kuri atrėmė vi
sas katalikų atakas, iš savo 
pusės iškėlė visą eilę kalti
nimų patiems katalikams 
klerikalams. Jie buvo kal
tinami Vileišio - žadeikio 
misijos darbo trukdymu ir 
lietuvių vienybės ardymu. 
Esą, jiems daugiau rūpi sa
vo kišenė negu Lietuva. Jie 
norį, kad jų Tautos Fondui 
nebūtų jokios konkurencijos 
rinkti pinigus sau.

Išėję iš Komiteto, katali
kai pareiškė viešai, kad 
pincipe jie nuo bendro dar
bo neatsisako ir mielai vei
kia, jeigu darbas eina Lie- 
vos naudai. Bet negalį ben
drai veikti, kuomet jų idėji
niai priešai tą darbą naudo
ja savo srovės pakėlimui. 
Pavyzdžiui, “Sandaros” re
daktorius Norkus vienose 
prakalbose pasigyręs, jog 
So. Bostono lietuvių demon
stracija ir kiti bendrai atlik
ti darbai, tai sandariečių 
nuopelnas. Na, o kurgi mū
sų nuopelnas?—klausė ka
talikai.

1 Vadinasi, negalėta pasi
dalyti garbės laurais.

(Bus daugiau)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

(Licensed fcy INTOURIST)

DRAUGAMS IR 
>R DALI

Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuota* 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JI 
GIMINĖMS Į BET KURIĄ

Rašykite arba aplankykite Jum* artimiausiu* 
MŪSŲ SKYRIUS:

S’EW YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
CHICAGO 22, ILL. 
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON 1, N. J. 
LAKEWOOD. N. J.

39 Second Avenue 
f.90 Sutter Avenue 
2222 W. Chicago Avė. 
2«^3 W. J4th Street 
99 Main Street 
126 4th Street

Tel. AL 4-5456
Tel. DI 5-8808

Tel. BR 8-6966 
• Tel. TO 1-1068

Tel MU 4-4619 
Tel. PO 3-8569

VINELAND, N. J. West Landis Avė. (Greek Orthodox Building)
PITTSBURGH 3, Pa. 
WORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN, Conn. 
HAMTRAMCK, Mich. 
SAN FRANCISCO, Cal.

1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
22 CarlsUd Street Tel. SW 8-286* 
6 Day Street Tel. LO 2-1446
9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666
2076 Sutter Street Tel. FI 6-1571

Vineland, N. J. skyrius atidarytas tik penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA

"• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir - smulkaus 
rašto, 33 colių platumo, už 1 jardą...............................................$2.70

• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių
platumo, už jardą.......................................................................... $2.70

• LOVATIESĖS,, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio
ar aukso dugno, dydis 190 x 230 centimetrų.................... $24.75

tos pačios dvigulės 210 x 250 cntm...............$28.00
• STALTIESĖS, italų pliušas, tų pačių spalvų 130 x 130 cm $12.00
• ŠVEICARŲ KASMIRO SKARELĖS, gėlėto ar smulkaus rašto

32 x 32 colių dydžio .. >........................................................po $4.60
• PIQUE moterų bliuskotns, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70

— prie to pridėti $6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) .................... $29.00

3 su trečdaliu jardų vilnonės serge mėlynos kostiumui ar apsiaust. 
3 su trečdaliu jr Tenis (85% vilnos) tamsiai pilkos ar mėlynos spl.

• STANDARTO PAKETAS AD 7S2 (moterims)................. $29.00
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2H jardų bo- 
velninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių

• AKORDIONŲ didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00 
NAUJOS ŽEMESNĖS KAINOS MAISTUI. REIKALAUKITE

NEMOKAMAI MŪSŲ KATALOGŲ.
TAIP PAT VISI VAISTAI SU RECEPTAIS IR BE. MCSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS. 
VAIKAMS PREPARATAI. DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY. 
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

TAZAB
Sl R««r,oir St CAMBRIDGE, Mtu. Tet: Kl 74706

(Off i sas atdaras visą laik*)

VIETINES ŽINIOS
Didelė* talko* 
gražus darbas

Moterų Klubo susirinkimas

Dorchesterio Moterų Klu- 
Tai praeitą sekmadienį ,'bo narių susirinkimas įvyks

Onos Ivaškienės vadovau 
jamo Tautinių šokių Sam
būrio surengtas 12 tautų šo
kių vakaras. Tiek įvairių 
tautų šokėjų sutraukti nėra 
toks paprastas reikalas. Ne
abejotina, jei kiti mūsiš
kiams atėjo į talką, tai ir 
mūsiškiai turėjo ar turės 
jiems talkininkauti. Kaip 
bebūtų, bet šis vakąras pa
rodė, kad toki talka duoda 
gražių vaisių ir to dėl sekti
na ir kitose srityse.

Žiūrovų buvo beveik pil
na didelė So. Bostono aukšt. 
mokyklos salė. Tiek į kitus 
parengimus nebesusirenka.

Visos grupės buvo geros, 
bet didžiausio pasisekimo 
turėjo portugalų šokėjai. Jų 
gausumas, gyvi šokiai, mu
zika ir daina palydimi, vi
siems labiausiai patiko. Pa
tys šeimininkai nesistengė 
svečių nustelbti, o jei ir bū
tų norėję parodyti, kaip jie 
moka pasiutpolkę šokti, toj 
scenoj nebuvo vietos.

Programos pradžioje su
sirinkusias motinas atitin
kamais eilėraščiais pasven- 
kino mažutė Daiva Izbic- 
kaitė ir Giedrė Karosaitė.

Pranešėjos buvo Laima 
Katauskaitė ir Norma Raz
vadauskaitė.

Mūsų Tautinių šokių Sam
būris su savo vadove gali 
būti patenkinti parsekusiu
vairam ir rioJior riar naVila_

sne nuotaika ruoštis garbin
gai lietuvius atstovauti bir
želio 4 d. visos Amerikos 
tautinių šokių šventėje.

Rungsis dviejų valstybių 
šachmatininkai

Massachusetts - Connec
ticut valstybių šachmatinin
kai gegužės 15 d. susitiks 
Bostone, Boylston Chess 
Club, 48 Boylston £>t, 1 vai. 
p. p. Bus rungiamasi ant 25 
lentų. Massachusetts kom
andos kapitonas bus K. 
Merkis, kuriam 1958 ir 
1959 metais paVyko sudary
ti stiprias Mass. komandas 
ir laimėti prieš Connecticut 

Skautų tėvų susirinkimas

Gegužės 6 d. buvo gana 
gausus skautų tėvų ir rėmė
jų susirinkimas, kuriame iš
klausyti tėvų komiteto ir 
tuntininkų pranešimai, iš
rinkta nauja valdyba (Gal
dikienė, F. Karosienė, J. 
Dačys, J. Kasmauskas ir L 
Lendraitis).

Skautams Remti Dr-jos 
klausimas atidėtas kitam 
susirinkimui.

Susirinkimui vadovavo J. 
Dačys.

Mirė V. Kazlauskas

Gegužės 4 d. mirė Vikto
ras Kazlauskas, kilęs iš 
Luokės miestelio, 79 metų 
amžiaus. Amerikoje velio
nis išgyveno 57 metus. Ge
gužės 7 d. palaidotas Nau
josios Kalvarijos kapinėse.

Liko liūdinti žmona Ma- 
rijo Daunytė-Kazlauskienė, 
duktė Sofija 0‘Halloran ir 
sūnus Stanley.

Vedybos
Vedybų tikslu ieškau lietuvaitės 

apie 30 metų amžiaus. Esu farmeria. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku. Ra
šyti:

Jack Skidlo ($0
R 2
GIaaaon, Wis.

Bendruomenes susirinkimas 
neįvyko

šeštadienį buvo kviestas 
Bendroumenės a p y linkės 
susirinkimas, į kurį tesusi
rinko labai mažas narių 
skaičius. To dėl jis laikomasketvirtadienį, gegužės 12 d. . . . ..

7:30 vai. vak. So. Bostono įvykęs ir tiems patiems
D,Wij0S *pX

P _________ patalpose šaukiamas kitas
Mirė A. Neviacka. susirinkimas.

Norwoode mirė Antanas t Skautė* mine*
Neviackas, senas “Keleivio” 
skaitytojas ir bičiulis. Liko 
liūdesyje žmona Jozefina ir 
sūnus Vytautas. Šeimai rei
škiame mūsų užuojautą. 

Mirė A. Kriaučialis

Worcesteryj gegužės 3 d. 
mirė Antanas Kriaučialis, 
plačiai žinomas vietos San
daros, SLA ir kitų organi
zacijų veikėjas. Jo šeimai
reiškiame užuojautą.\
Nuskendo J. Marcilioni*

Sekmadienį 4 jauni vyrai 
išvyko žuvauti Quincy įlan
koje. Jų laivelis kažkodėl 
apsivertė ir 3 vyrai nusken
do. Jų tarpe ir (Jonas) John 
Marcilionis, 28 metų, gyve
nęs 105 Savin Hill Avė. Jo 
brolis Charles išsigelbėjo.

Motino* Dieną

Gegužės 15 d. Laisvės 
Varpo piogramoje skautės 
paminės Motinos Dieną.

HARTFORD, CONN.

Pabrango viešieji parku

Connecticut valat yb ė s 
parkų mėgėjai šią vasarą 
turės mokėti didesnį mokes
tį. Už įvažiavimą į švariau
sią ir didžiausią parką prie 
vandenyno Hamonesit rei
kės mokėti 75 centus, (buvo 
50 centų), į Mags Point 
net visą dolerį (buvo 75 
centai).

Pranas Naunčikas

Pakalbinkim draugu* 

kaimynu* užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams tik $4.00

ir

Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
knygą užsisako! įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą 
parašyk ir tą įdomia knyga gausi. O iei jdėsi dar du doleriu, 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano

toks *
Frank Lavinškas, 4141 46th St., Long Island City 4, N. Y.

bzbbbbbe ■S

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

KELEIVIO’ KALENDORIUS 
1960-tiems melams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nora 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant. Kaina 50 centų.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ Pagal arklį ir balnas. 
GARSINIMAS ,-----------------------------------

“AtgaivūuoKt Laikai”
Su mirtimi atėjo ligoti, skausmai, 

sielvartai ir verkimas, ir kaip prana
šo pasakyta verksmas tęsėsi per il
gąją nuodėmės ir mirties naktį. Ir 
kaip labai tamsi buvo ta naktis, 
šviesa ir šiluma, kokią patyrė tik 
tie, ant kurių Dievas leido šviesti 
savo veido šviesai, pamatė ir pažino 
tik ne daugelis, kurie, amžiams pra- 
shnkant tikėjo ir jieškojo Viešpaties, 
ir tiems jis apreiškė savo paslėptąjį 
^lan*.

Taip, tai buvo tamsi, nelinksma ir 
liūdna naktis. Joje pasižymėjo šaltoji 
žmogaus nuodėmė ir s&urr.ylumas, ir 
ji pasidarė liūdna dėlei kenkiančių ir 
mirštančių vaitojimo. Trumpas mir
štančio žmogaus vaisingas gyveni
mas paprastai buvo dar labiau ap
sunkintas didelius baimės logučiu, 
manant, kad nelengvas šios dienos li
kimas gali virsti amžinomis liaiseny- 
bėrr.is rytoj. Kaip gražiai Jobas pa
sakė apie tai tarJamas: ‘"žmogus, gi
męs iš moteriškės, gvvena trumpą 
laiką ir yra pilnas- daugelio nelai
mių."—Jobo 14:1.

Kartumas, komo žmogus s-j.ilaukė 
po nusidėjimo, neturėto pasilikti am
žinai. “Džiaugsmas ateina rytmety-

S” rašė Dovidas. Jei tat pašalinimas 
wq maloningumo užtraukė ant 
žmogaus padermė.-, tamsybės ūkanas, 

aptamsinančias jos ramybę ir laimę, 
tai išaušimas ryto, reiškia sugrąži
nimą to paties maloningumo. Ir tai 
tikrai yra ką Petras reiškė sakyda
mas, kad “atgaivinimo laikai ateis 
nuo Viešpaties veido.” Dievas at- 
kreips savo veidą į visą žmoniją ir 
apšvies ją savo veido šviesumu. Toji 
šviesa išblaškys pasaulio verkimo 
nakties ūkanas ir jo veido šviesa at
gaivins ir palaimins visus, kurie ano
je dieviškos malonės dienoje priims 
siųlomąją Dievo malonę, ir klausys 
visoje žemėje veikiančios Dievo kara
lystės įstatymų.

(Bus daugiau)
Norėdami daugTau sužinoti šiuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

L. B. S. A.
3444 So. Lituanica Avė.
Chicago 8, III.

'DANGER 
SIGNALS

Unusual bleeding or 
| * discharge

2 A lump or thickening in 
the breast or elsewhereI _

3A eore that does 
not heal -A'JĮ Change in bowel or 

v bladder habits

Hoarseness or cough
J Indigestion or difficulty 

in swallowing
wart or

Purvu purvą nenuplausi.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams 
yra įdomių pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori-/ 
jos, nuotykių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko

Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 
me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay

So. Boston 27. Masa.

KUNIGŲ KOVA UŽ DAUGPATYSTĘ
PARAŠĖ T. J. KUČINSKAS

Istoriškas aprašymas, kaip daugelis Romos katalikų kunigų, 
vyskupų ir net popiežių kovojo ne tiktai už teisę vesti žmonas, 
bet net ir už daugpatystę. Jie buvo vedę po kelias moteris ir prie
dui turėjo sugulovių. Sužinokite, kokios moralybės vadų būta po 
priedanga dievystės.

Knyga 204 puslapių. Kaina $1.50. Užsisakyti pas
T. J. Kučinskas, 740 W. 34th Street, Chicago 16, III.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungi* lietuvius bendram lietuviškam daroui, aualėja 

tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remi* ko
vas dėl Lietuvos' laisvos ateitie*.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI >10,000.
8LA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

Ir dvidsšimčiK metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apaidraudę* gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimta* aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >820 į mėnesį.

SLA apdraudė SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPKA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilio* senatvės.

Daugiau žinių api* SLA darbus ir apdrauda* galit* gau
ti SLA kuopuone, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 

307 We*t 30th Street, Nevv York 1, N. Y.

CANCER SOCIETV

' tlSUSK

***** *****

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reika
lingas ramus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—OaterviL 
le .Manor—Jūs rasite ramų malonų 
l>oilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskatinius metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
vės vandens temperatūra 70-80 laip
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
raudojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ša, už kurią atskirai mokėti nereikia. 
Mūsą vasarvietės kainos yra 
einas, jas lyginant su kitomis 

šiomis vasarvietėmis, todėl tikim?, 
kad Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus—Cape Cod Oater- 
vgle .Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei ap
sisprendę atostogauti susisieksite su 
mumis ir pranešite, kuriuo metu ža
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe. 
turėtumėte jokio rūpesčio ir galėtu
mėte visą atostogų metą skirti poil
siui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimą ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokių 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
■šiais adresais:

Osterville Manor. Ine. 
Osterville—Cape Cod. Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius 

(Skelb.) .

i

»
»r

Jieskojimai
Ieškomas Cezaris KAZAKEVIČIUS, 
gimęs Krakėse, gyveno visą laka 
Kaune, buvęs karininkas. Amerikon 
atvyko po II karo. Jis pats ar kas
)! žmo, prašom rašyti:

Mr. .Albertas Svisčiauskas 
22 Ennis Road
Boston 19, Mass.

(19

TRUKŽOLĖS
Trukžolių šaknis 

nuo oatrūkimo. po 
Krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
>3.00.

Laukinių Žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
sėnėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras >2.00.

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander's 

3§5 Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

ŽODYNAS
K. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie»uvių 

Ksuna $14
Pinigus siųsti kartu e*

užssdkymu
Dr. D. PILKA 

546 E. Broadvvay
So. Boston 27, Maaa.

MgSggžgJS gggęggSSKSS

VAISTUS I LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS 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 vaistai*

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

* Biznio kortelių
* Spausdintų vokų
* Laiškams antgalvių
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mas*.
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Puslapis aštuntasVietinės Žinios
MŪSŲ PADĖKA Šatinus banketas

“Keleivis” 55 metų su
kakties proga iš savo skai
tytojų ir kitų bičiulių paty
rė daug šilumos, dvasinės ir 
medžiaginės paramos. Jis 
gavo daug gražių, nuošir
džių sveikinimų ir linkėji
mų, jo ta proga suruoštas 
banketas savo gausumu bu
vo toks, kokie yra retai.

To dėl mes esame labai 
dėkingi visiems, kurie “Ke
leivi” sveikino raštu ar žo
džiu, kurie jam ta proga at
siuntė dovanų, kurie daly
vavo sukaktuviniame ban
kete, ypač iš toliau atvyku
sioms, ir tiems, kurie nega
lėjo jame dalyvauti, bet mo
kestį atsiuntė.

Ačiū Laisvės Varpo va
dovybei ir Steponui ir Va
lentinai Minkams už mūsų 
banketo veltui garsinimą.

Dėkojame meninės dalies 
dalyviams: komp. Juliui 
Gaideliui su juo trejetuku 
(Alė Dousienė, Irena Mic- 
kūnienė ir Vida Mališaus- 
kaitė), o taip pat Giedrei ir 
Gintautui Karosams.

Mūsų banketas nebūtų 
taip pavykęs, jei jo ruošos 
sunkiausią naštą nešti nebū
tų pasiėmęs Napoleonas Jo- 
nuška su dideliu šieminin- 
kių būriu, to dėl nuoširdus 
ačiū jam ir šeimininkėm:
L. Aidukienei, O. Andriu
kaitienei, B. Butkienei, M.
Eidukienei, E. Janulienei,
M. Jonaitienei, S. Jonuškie- 
nei, M. Kardokienei, M. Lo- 
cke, S. Mikonienei, O. Ka
zakevičienei, A. Mathuse, vana.
O. Sondovv, Z. Petkauskie- So. Bostono komandai 
nei, A. Ramanauskaitei, K. taškus pelnijo: Gediminas 
Valantienei, M. Žirolienei. Šveikauskas (Bostono mei-

Dėkojame ir nelengvai 
dirbusiems prieš banketą ar 
banketo metu V. Anestai, P. 
Brazaičiui, V. Jackūnui, Fr. 
Ramanauskui, P. Strikai- 
čiui, A. Vadeliui, E. Vin- 
ciūnui, J. Vinciūnui.

Dėkojame ir visiems pla
tinusiems biletus, ypač Ste
ponui Janeliūnui, kuris dau
giausia išplatino.

Dėkojame visiems, kurie 
šiuo ar tuo prisidėjo prie 
“Keleivio” sukakties minė
jimo pasisekimo, ir linkime 
jiems visiems sveikiems su
laukti “Keleivio” 60 metų 
sukakties.

“Keleivio” leidėjai

Sandariečių susirinkimas 
ir banketas

Sandaros 7 kuopos pasku
tinis ši pavasarį susirinki
mas bus sekmadienį, gegu
žės 15 d. 2 vai. po pietų sa
vose patalpose, o po jo 5 
vai. ten Dat bus banketas, į 
kuri kviečiami ne tik nariai, 
bet ir visi Sandaros draugai 
ir bičiuliai.

į Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su INTURISTO LEIDIMU veikianti siuntinių siun
timo firma, kuri siunčia įvairios sudėties siuntinius į LIETUVĄ ir kitus rusų okupuotus 
kraštus

{ PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A WEST BROADWAY 643-647 ALBANY AVENUE
SO. BOSTON 27, MASS. HARTFORD 12, CONN.
Telef. AN 8-2718 Telef. CH 7-5164

vra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma «avo ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu. 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia adresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų.

Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkimą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms. kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, ret ai užtinkamų importuotų prekių.

Atkreipkite dėmesį j mūsų SPECIALIUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, pąv. 100% vilnonės 
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00. taip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu- 
r-am- -ž $55.00. akordeonai nuo $75.00 iki $980.00. 20 svarų cukraus už $16.00 ir dar dauk kitų. Rei- 
kn laukite MČSU KATALOGŲ. J čia paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti- 
me«. apdrauda ir vistas kita. . . _ . .... . , . ...

Jūsų patogumui, ivairūs vaistai čia pat parupin anu ir išsiunčiami. Tad reikalui e«ant. aplankykite 
mūsų firmą, kur visuomet sutiksite malonų ir sąžininga patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

I>\RKO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 valandą vakaro;
šeštadieniai- nuo 9 vai. rytu iki I vai. po piety. Vedėja- MYKOLAS GURECKAS

SLA 328 ir 365 kuopos 
rengia šaunų banketą 
WC0P kontesto dalyviams 
gegužės 22 d. 5:30 vai. vak. 
gražiausiame B r o c k line Adv. Zuzana Šalnienė 
viešbuty (1200 Beacon St). įstatė savo kanditatūrą j

Bus graži meninė progra
ma, kurioj dalyvauja ir A. 
Gustaitis. Prašomi dalyvau
ti visi kontesto dalyviai, 
apie savo dalyvavimą pra
šoma pranešti kuopų valdy
boms ne vėliau kaip iki ge
gužės 19 d.

Taip pat kviečiame visus 
su mumis pabendrauti šia
me parengime. A t s k irų 
kvietimų nebus. Manantieji 
dalyvauti, prašom paskam
binti: J. Tumavičienei (JA 
2-22191, L Mickūnui (JA 2 
•9183), S. Jurgelevičiui 
(AV 2-0761), A. Chaplikui 
(AN 8-0322) ar A. Januš
kevičienei (AV 2-7125).

Iki pasimatymo bankete.
Komitetas

Šachmatininkų laimėjimas

Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynėse balandžio 
30 ir gegužės 1 dd. New 
Yorke So. Bostono Lietuvių 
Draugijos šachmatininkai 
laimėjo šachmatų varžybas, 
įveikdami Brooklyno L. At
letų Klubą santykiu 31/*: 
IV .f Parvezaam, Bostonu. Hancock 
vienintelį laimėjimą įs šių J
žaidynių. Bostonui atiteko
N. Y. Bendrovės (dr. Kazic- - g metus , , ..
ko ir dr. Valiūno) skirta do- £?£

šininkių vedėjos esistente.

Mirė M. Kartavičienė
steris), John Vilkas, Jr., 17 
metų, jis neseniai laimėjo 
Bostone dr. Putzmano var
do turnyrą) ir Leopoldas 
Šveikauskas, o pustaškį pri
dėjo dr. T. Bullockus (Bu- 
lokas yra Kalifornijos lie
tuvis, trumpam laikui atvy
kęs į Mitro Corp., Lexing- 
ton, Mass., jis sužaidė ly
giomis su Vilpišausku). 
Brooklynui svarų tašką lai
mėjo V. Kulpavičius, įvei
kęs K. Merkį.

Dorchesterio L. 
susirinkimas

PU. Klubo OHOTIMIMUBSjgS

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubo susirinkimas 
bus antradienį, gegužės 17 
d. 8 vai. vakare buvusiame 
klubo name (1810 Dorche
ster Avė.).

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Valdyba
Lankėsi Okuniai

TSauE1' t.owsriiEai!®!a.i
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, hc.
390 West Broadway. So. BOSTON 27, Mass., Tek AN 8-8764 

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽAGAS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MŪSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MUSŲ KATALOGU!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškins siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

na dežėje, kurios dydis yra 15 x 15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

įstaiga lietuviška, kretpkitcs ustuvurai
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nūn 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDRJAS: JONAS ADOMONIS

D. Mongirdaitės koncertas

Šį penktadieni, gegužės 
13 d. 8:15 vai. vak. Bostono į 
universiteto koncertų salėje
(855 Commonvvealth Avė.; papuošė Vilius Pet e- elekt,ini
hii5% jaunos dainininkes Dai- Haitis, 586 puslapiai, kaina «26 colių, ant n^os .kojos, 
vos Mongirdaitės koncertas. $7.00. Anglų-lietuvių žody-

Įėjimas nemokamas. At- 'nas, paruošė V. Baravykas,
Slankykime ko gausiau. redagavo A. Laučka ir A.

Dantaitė, 583 pusk, jame Miltone, 8 kamb., moderniška virtu
oze /ežere - i j _ l'>«. lMs vonios. 16,000 ket. pėdų žą-30,000 žodžių, kaina i nė* netoli M. A. T. i- Sv. Marijos

Lietuves veržiasi j politiką
- l$6.00.

Republikonų partijos Cam
bridge miesto vadovybę ii* 
laimėjo.

Felicija Grendalytė išrin
kta Republikonų partijos 
konvencijos atsargine dele
gate (Altemate delegate). 
Konvencija bus liepos mėn. 
Čikagoje, joje bus nominuo
ti tos partijos kandidatai į 
JAV prezidento ir vicepre
zidento vietas.

Felicija Grendalytė yra 
ilgametė Lietuvos garbės 
konsulo adv. A. Shallnos ir 
adv. Z. Shallnienės sekre
torė.
Moterų kortų vakaras

Dorchesterio L i e tuvių 
Moterų Klubas šeštadieni, 
gegužės 14 d. 7:30 vai. vak. 
rengia “Whist and Blitz 
party,” Strand Cafe svetai
nėje, 378 W. Broadvvay, So. 
Bostone. Bus gražių dova
nų ir vaišių. Visus kviečia 
atsilankyti

Rengėjos

A. Santvarienė gavo 
paaukštinimą

Alė Santvarienė, John 
gavo

tarnybinį paaukštinimą. Iš
dirbusi toj draudimo įstai

Gegužės 2 d. mirė Marija 
Kartavičienė, gyv. Roslin- 
dale, Mass. Liko liūdinti 
duktė Madalyn, sūnus Jo
nas ir Alfredas. Velionė pri
klausė SLA 359 kuopai.

Skautų ordinas 
J. Kasmauskui

Balandžio 29 d. Bostono 
skautai suruošė vaišes J. 
Kasmauskui ir ta proga įtei
kė jam skautų rėmėjų ordi
ną—“Už nuopelnus“.

Nepraleiskite progos
Pranas Karlonas, sav. 

Smith and Sheehan Cafe 
1704 Washington St, Bos
ton,Mass., š. m. gegužės 22 
2 vai. popiet minėtoj savo 
kavinėj rengia linksmą šu- 
rum-Bui-um (pobūvį).

Nepraleiskite progos, bū
tinai užsukite į tą pobūvį, 
o taip pat, progai pasitai-

Praeitą savaitę iš New kius, užsukite ir į minėtą 
Yorko buvo atvykę Irena ir kavinę; ten galėsite ne tik- 

' Jurgis Okuniai dalyvauti tai šalto alučio gauti, bet ir 
savo uošvio ir tėvo inž. Oku- stipresių gėrimų, 
nio paminklo atidengime. (Skelb.)

KELEIVIS ,S0. BOSTON No. 19, Gegužės 11, 1960

GAVOME NAUJUS 
ŽODYNUS

Lietuviikas angliškas žo-

yra
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ
IR Į KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- | 
uis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti f 
riežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu.

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

General Parcel & Travel Co., Ine. *
359 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A. M. - 6 P. M. 
šeštadieniais 8 A. M. - 4 P. M.

Vedėjas: M. Kavaliauskas

| TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengta su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

U2 SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 «/, CENTŲ UŽ GALIONĄ

21 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER ,

Naktį. Sekmadieniais ir šven- zvrt /* TOO/f
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. .------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

R The Apothecary

Lietuviška Ti kra Vaistinė
re-Parduodome tiktai vaistus, išpildome gydytojų 

‘ėeptus’ ir lurinie virus gatavus vaistus.
T urir.ie vaistų iz vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip f»enici!iną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

.Ui r<*jk vaistu—eikit j lietuviška vaistine.
Sav. Emanuel L. Kosengard, B. S., Reg. Pharm., 

382a W- BROADVTAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

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

PARDUODAMI NAMAI 
Dorchestery, netoli Sv. Motiejaus ba 
nnyčioe, 2 šeimų, 8 kamb. Vienas bu- j 
tas laisvas. Naujas aliejinis šildymas, 
į rašo $14,000. Skambinti vakarais 

•CU 6 IMI. (

Kiiip-i nuo 8 ai. ryto iki 6 vai. v. 
raibei Shop 
783 Main ’St.,
Cambrdce Mass. (19

PARDUODAMI NAMAI

kaina i ės. netoli M. A. T. i- Sv.
I bažnyčios. Prašo $21,000.00. 
binti vakarais CU 6-1841.

VARPAS
Naujosios rtngiljoa Lietuvių 
Kuttunnė Radio Prog raina

VKoX. kil< eikliųkram'r -nam, \i?a&.
Sekruadienia.s 

nuo 8 iki 0 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

t
Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

i

u
!
i

Saulė ir oras kur 
daktaras ateina.

neįeina, ten

-xxsr xxr.xx* * * *x xxxxx X <* X

vtnvKir | Suriai ’r Grietinė j
x Kas nori pir.. .i ..erų šviežių sū
drių ir grietinės (snie tonos) ir ki- 
-{*tų pieniškų produktų prieinama 
x kaina, prašomi kreiptis į 
* Peter Akunevich
t ELM STREET kampas PONU ST. 
x HALIEAN, MASS.

B (Tarp 27 ir 106 kelių)
Galima atvykti bet kada.8

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir dova
ni) krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
—

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den 
giame aliuminijum ir dažo- Į 
me iš lauko sienas.

. Apskaičiuojame iš anksto ne- 
Į mokamai taisymo išlaidas.

Du broliai lietuviai { 
! ('baries ir Peter Kislauskai» 
Garantuojame gerų darbą J

KAIP TIK JUMS!
TAe Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemąs kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame "burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

Apsidrausk
«
♦
} NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 
i
| Draudžiame nuo polio, viso- 
Įkių kitokių ligų ir nuo nelai

mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justiee of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass. 

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 

Lipdau popierius ir taisaue 
£ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

mmrannmmnsm
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

Vtlieka visokius “plumbing”— 
liejaus ir gazo vamzdžių įvedimo i 

.r taisymo darbus. Kainos priei 
■amos. Pirm negu ką darote, pas 
<ambinkit. nakiauskit mūsų kainų 

Telefonas CO 5-583S 
2 Mu terauo, borshaater, Maaa 

JKSSSU

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
TYČIOJE įvyksta pamaldos iie 
tuviams protestantams. Pamal 
las laiko teologas A. JURft 
NAS.

A Jurėnas yra Harvardt 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raštą į lietuvių kalb^

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvray
South Bostone

šaukit nuo 9 iki 7 vai. vak.: 
TEL. AN 8-7031

ų o kitu laiku: AN 8-0699

PRANEŠIMAS
Globė Parcel Service, 

kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norin
tieji galės patikrinti pirki
mo sąskaitas), nes ši įstai
ga nėra suinteresuota turėti 
pelno iš parduodamų pre
kių.

šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—)

DR. D. PILKA
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Art: Uphaa’s Corner 
Dorchester, Mass.

'I
Tel. AN 8-27J2 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY y 

SOUTH BOSTON, MASS.
♦

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

' 447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
~^jeweleBs_ 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, Į 

— žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY i
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas-^angams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

I


