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Chruščiov Išsprogdino Viršūnių 
Konferencijų Paryžiuje

Po Trijų Valandų Posėdžio ir Piktų Pasikeitimų Nuomo
nėmis ir Užgaulėmis “Viršūnės” Atidėtos; Chruščio

vas Atvažiavo Pasiruošęs Užgauti Amerikos 
Prezidentų; Jis Grasino de Gaulle’iui Nu

traukti Derybos Del Amerikos Lakūno 
Šnipinėjimo ir JAV Politikos.

Šį pirmadienį, gegužės 16 nių konferencijos” galas, 
d. Paiyžiuje prasidėjo “vir- ar tik pikta pertrauka. Tas 
šūnių” konferencija. Šuva- klausimas ir baigiant išleist 
žiavo Sovietų diktatorius “Keleivį” dar nebuvo iš- 
Chruščiovas, Amerikos pre- rištas. Chruščiovas reikalau- 
zidentas Eisenhower ir An- ja, kad Amerika nebesiųstų 
glijos ministerių pirminin- daugiau savo lėktuvų virš 
kas Macmillan. Jie ir Pran- Rusijos ir prezidentas jau 
cūzijos prezidentas de Gau- padarė pareiškimą, jog lek- 
lle tuiėjo aptarti svarbiau- tuvų skraidynifas virš So- 
sius ginčijamus klausimus ir vietų Sąjungos yra sustab- 
pabandyti surasti jiems tai- dytas ir bus sustabdytas, bet 
kų sprendimą. Chruščiovui to neužtenka.

Atvykę į Paryžių visi di- Jis reikalauja, kad Amerika 
dieji vadai padarė pareiški- atsiprašytų už lėktuvu siur- 
mus, kad jie dė^ pastangas tinėjimą virš Sovietijos. Su 
surasti taikų sprendimą vi- tuo tai jau kitas klausimas, 
siems svarbiausiems neis- Chruščiovas argi atsiprašė 
spręstiems • klausimams ir Amerikos už pavogtas iš 
reiškė vilties, kad jiems pa- Amerikos atomines paslap- 
siseks susikalbėti. Maždaug ris?
panašiai kalbėjo ir Chruš-j Chruščiovas dar reikala- 
čiovas. Bet iš pat pradžios vo, kad už lėktuvo siuntimą 
buvo jaučiama, kad Nikita atsakomingi žmonės būtų 
atvažiavo peštukiškame ū- nubausti, bet paskui apie tą 
pe. Pavyzdžiui, jis turėjo lyg ir užmiršo.
asmeninius pasikalbėjimus į Taip “viršūnių” konfe- 
su prezidentu de Gaulle ir rencija dabar ir kabo oi e. 
su Anglijos vadu Macmil- Ji gal • įvyks, gal neįvyks, 
lan, tik su Amerikos prezi- nors visi dalyviai yra susi
eki? tu jis nenorėjo asmeniš- rinkę ir gali sėsti prie stalo 
kai pasimatyti prieš didžių- (kalbėtis. Konferencijos li- 
jų konferenciją. kimas (ne pasisekimas) pa-

Susirinkus posėdžiui šį reina nuo to, ar pono Chiu- 
pirmadienį Sovietų diktato^ ščiovo užsiožiavimas praeis 
rius pradėjo pirmiausiai ar ne.
kalbėti apie Amerikos šni- ---------------------------
pinėjimą Sovietijoj ir išvil- OREGON VALSTIJOJ 
ko “viršūnėse” lakūno Fran- SVARBIOS IMTYNĖS
eis G. Powers nelaimingą ______
skridimą virš Rusijos, va- Gegužės 20 d. Dregono 
dindamas tą skridimą agre- į valstijoj bus svarbus persi- 
sija, laužymu tarptautinės ėmimas demokratiškų kan-

- !

TOKIE ESĄ AMERIKIEČIŲ ŠNIPO LĖKTUVO LIKUČIAI

kitokius likučius Amerikos lėktuvo, kuris 
bė savo spaudoj. Viršuje lakūnas Francis

skraidė virš Rusijos, komunistai paskel
ti Fov.ers, kurį komunistai žada teisti.

Sovietai Viršūnėms Paleido 
DideliJSputiiiki’

Sovietų Mokslininkai Gegužės 15 Paleido Naujų Žemės 
Palydovų, Vadina Jj ‘Erdvės Laivu,’-Bet Daug Kas 

Spėja, Kad Tai Yra Žemės Šnipas; Rusai Sakosi 
Darų Pasiruošimų -Kelionei j Erdvę, ..Bet 

Daugiau Informacijų Neduoda.

Kuba Apšaudė
Amerikos Laivą

Pereitą savaitę Kubos mi
nisterių pirmininkas Castro 
paskelbė, kad Kuba apšau
dė vieną Amerikos karo lai- i 
vų, submarinų, už tai, kad 
laivas plaukiojęs Kubos 
vandenyse vakare ir neturė
jęs šviesų.

Dėl to atsiliepė Amerikos 
vyriausybė ir skelbia, kad j 
vienas mūsų submarinas bu
vo apšaudytas iš kulkosvai
džių, bet jis plaukiojo virs 
penkių mylių nuo Kubos 
pakraščių ir todėl jo apšau
dymas buvo padarytas vi
sai be jokio pagrindo. Ame
rika dėl to įteikė Kubos vy
riausybei patęstą.

Iš viso atrodo, kad Kuba 
bandys išvaryti amerikie
čius iš karo laivyno bazės, 
kurią Amerikų, pagal sutar
tį su Kuba, jau valdo nuo 
1903 metų. Ta Guantamo

PREZ. EISENHOVVER

“r-
KOKS SVARBIAUSIAS 
KLAUSIMAS PARYŽIUJE

Sovietų Rusija gegužės 
15 d., prieš “viršūnių konfe
rencijos” pradžių, paleido į 
erdvę naujų žemės satelitų

Turkijoje karo stovis ir <^*4) a-ba rusų vadi- 
vyriausybės griežtas nusi-|nam« “erdves laivų. Nau- 
statymas nelebti save nu- J“8® ze"les 
įversti šiek tiek atvėdino po-'j™ savo d.du-
litinę atmosfe..,, bet >tl£l“u’J“ ap.e 10,000
mo bruzdėjimas pri^vy-^V <4 V- tonas) u- tun
riausybę vis dar tęsiasi. Pe-kabln»> kur!?įe 
reitos savaitės gile Anka- “"S*"8 ar.z51®”“ .'®k’ 
ros universiteto 5000 stu-lU’ "e“ į1 visiškai uzda- 
dentų demonstravo prieši14'? kablna,v,el,au buS.

iZfclaMė P J J ?žemėn, bet rusai sako, kad
Renka Parlamentą ] Vyriausybė dabar jau nepasieks^-sudegs
n i “i?—i • • • Pradeda kabėti apie rinki- , -A ’ . satelitas
Belgų Kongo kolonijoj mus jr telkia savo šalininkų ~

Afrikoje vyksta rinkimai į vadinamų demokratų parti- 91gį|įultPjis apįbėja viehą 
parlamentų, kuns vėliau su- ją pasiruošti rinkimams. R. į Jau *
darys vynausybę ir ta vy-, Turkijos opozicinė parti- Z^o^jisbuto

ja reikalauja naujų ir svarių H^^tį
‘Erdvės laivas”

Turkijoje Jaunimas 
Vis Dar Nerimsta

Kongo Kolonija

riausybę perims &ongo 
dymų, po bėlgų pasitrauki- rinkimų.
mo šių metų birželio 30 d. , _______________

Rinkimuose eina varžyty- 
nės tarp keletos partijų ir JeiffU Ne PUVŪS,

Gtd Tiktfi ^^’tui^esTSa^r S

siXuį stteš k vit ^“vSmr^ jie neskelbia,
tomis tik kariuomenė tegali Sekma.?en.10,. ™Jie tik praneša, kad naujas 
palaikyti tvarkų. Belgai i"“ “P88a' Pl8"’”
susirūpinę, kas bus kai jie duris ir įėjo j vidų. viduj
pasitiauks. Jie baimijasi maa, mergytė jam pasakė, 
de jų sudėtų kapitalų j tos ..ponas Blondin>, piau.
kolonuos ukj. na £oi vž namo Nuėjo už

Griežtųjų negrų naciona- nam0 jr chruščiovas Jis
lįstų radikalus vadas, ka namo ir
... x per vertėją paprašė Blondi-daise buvęs pašto tarnauto- kad jam leist žol 
jas ir baustas uz vagiliavi- jauti da, iu Blondin> a. 
mų Patr.ce Lumumba, rei- „ sutiko jr Soviet 
kalauja, kad belgai nieko

žvaigždė, 
skrieja aplink žemę nuo 186 
iki 226 mylių aukštumoje. 

Kada rusai “lieps” sateli
tų,

viskas yra pritaikinta žmo-

jameinstrumentai 
normaliai veikia.

Rusai naujo didžiulio sa
telito paleidimų suderino su 
“viršūnių” pasimatymu, ma
tomai, norėdami parodyti 
Vakarams, kad jie gali lei
sti ir bombas, jeigu būtų 
toks jų noras. . . .

teisės, Jungtinių Tautų čar- 
terio ir t. t. Kadangi Ameri
ka taip daranti, tai Sovieti
jos diktatorius tarėsi nega
lįs į jokias derybas leistis ir 
siūlė viršūnių konferenciją 
atidėti 6 ar 8 mėnesiams, 
kitaip sakant, po Amerikos 
rinkimų, kada naujas pre
zidentas perimš čia valdžių.

Po audringų trijų valan 
dų posėdžio niekas nebuvo 
nei sutarta, nei dargi ban
dyta sutarti. Viršūnės iširo, 
o rusai paskui aiškino, ko
dėl jie negali derėtis, jei šni
pai fotografuoja jų teritori
ją ir aiškina jų paslaptis,.

Taip Chruščiovas skundė
si ir prezidentui de Gaulle, 
kai jie turėjo privatų pasi
matymą. Bet de Gaulle jį 
“nuramino’’ primindamas, 
kad šnipinėjimo reikale vi
si yra ne be nuodėmės ir 
nurodė, kad ir naujai palei
stas tusų žemės satelitas ga
li būti Maskvos akis sveti
muose kraštuose, todėl nė
ra reikalo išpūsti įvykį su 
vienu lėktuvu.

Po trijų valandų posė
džio “viršūnės” išsiskirstė, 
bet klausimas taip ir paliko 
neišaiškintas, ar tai “viršū-

didatų. Sen. F. Kennedy ten 
rungsis su sen. Wayne Mor
ge dėl tos valstijos demok
ratų balsų.

Adlai Stevenson mano, jei 
Kennedy laimi Oregone, jis 
turėtų laimėti ir Los Ange
les konvencijoj, kur demo
kratų partija laikys savo 
konvenciją.

PREZ. DE GAULLE

Prancūzę vadas ir viršūnių 
konferencijos šeimininkas, 
vaidins nemažų rolę dery? 
bose.

Jeigu viršūnių konferenci
ja Paryžiuje kaip nors susi- ucigai hicau jungos diktatorius išvarė rinll-hi f}ohoeua Ii

t^ė^ū^lca^'ui^l“^ Vaka,y valstyj.il, nelaukdami tuoj pat trauk- vi t Drada, MUKIU LtetMSys 18
žta“irfr^ ios7ato Ca“ manyn’u’ pirmas ir svar- tųs. is Kongo, kitaipj jis gra- Vėliau žurnalistai apspito
stro ir pradeda protestuoti, dusias klausimas aptarti, . . • Blondiną kamantinėti, kaip

_____________ butų nusiginklavimas, ar «egeruveiuis>._____ Chruščiovas piauna, ar jis
bent ginklavimos sulėtini-. _ _ , . . tikrai moka dalgį sukti?
mas, jeigu dėl sumažinimo l LaKUnaS KeiaiSVlS l Rlnnrlin visa reikalą 

šiuo tarpu

Sovietų Rusijos

Sl-Kennedlį Laimėjo mas, jeigu dėl sumažinimo LMKUnas DeiUlSUlS Į Blondin visą reikalą
Virni'niiniv ne£alima būtų šiuo tarpu! Sakė Rusams TieSO-to'P išaiškino: 

nešt Virginijoje j __ —Dalgį jis moka paimti
; . . j Jei Nikitos ožys praeis,' Amerikos lakūnas Franc- jr suka jis neblogai, bet jo

Pereitą savaitę W. Virgi- atrodo, kad rusai norės lis G. Powers, kurį rusai pa- didelis pilvas painiojasi 
būtinai išspręsti Berlyno gavo ar nušovė virš Rusijos, jam tarp rankų ir labai 
klausimą, kitaip tariant, no- davė rusams parodymus, trukdo darbą.

nia balsavo prezidentinius 
kandidatus. Laimėjo Mass. 
senatorius J. F. Kennedy. 
Jis surinko 212,330 balsų, o 
kitas demokratų senatorius 
H. H. Humphrey tegavo tik 
136,565 balsus.

Šį antradienį sen. Kenne
dy bando savo laimę Maiy- 
land valstijoj. Ten sen. H. 
Humphrey net ir nebandė 
varžytis, jis tuoj po W. Vir
ginijos balsavimų iš varžy
bų pasitraukė.

Lenktyniavimas nomina- 
emiuose balsavimuose yra 
iškaštingas ir sen. Humphr
ey nekartą skundėsi, kad pi
nigų trūkumas yra didžiau
sia kliūtis pasiekti balsuo
tojus. Sen. Kennedy, kurio 
tėvas yra milionierius, į no- 
minacinius balsavimus ėjo 
su gera organizacija, ku
rios pinigų trūkumas nevar
žė.

rėš tą miestą išsiderėti.

HAROLD MACMILLAN

Anglijos ' > riausybės va
das tariasi v iršūnių sueigo
je Paryžiuje.

kad jis skraidė virš Rusijos 
fotografavimo tikslu ir tą 
darė pagal savo viršininkų 
įsakymų. Jis pasisakė, kiek 
algos jis gauna, kur yra jo 
nuolatinė buveinė ir nuo 
kada jis dirba tokį nekas
dieninį darbų.

Amerikos i n f ormacijos 
tarnybos viršininkas George 
V. Allen sako, kad lakūnas 
papasakojo rusams tiesų ir 
jis turėjo nurodymus, jeigu 
pakliūt į rusų rankas, pasa
kyti tiesą ir todėl jokių ypa
tingų paslapčių rusai iš la- 
kūro “išpažinties” nesuži
nojo. Rusų triukšmąvimas 
dėl lakūno pagavimo yra ne 
kas kita, kaip veidmainių 
vaidinama komedija, nes 
rusai daug daugiau šnipinė
ja Vakaių paslaptis ir dėl to 
įvisai nesisarmatija.

NIKITA PIRMASIS

Sėdi carų soste, yra dikta
torius. tariasi viršūnių kon
ferencijoj Paryžiuje.

Vakarų Europoje, ypač 
Dunojaus slėnyje iš kelių 
kartų buvo pastebėta dide
lė dulkių gausybė, kai vė
jas smarkiau pūtė iš Sovie
tų šalies šono.

Rusų spaudoje porų kar
tų buvo užsiminta apie 
“purvinų lietų,” tarp kitko 
Kijeve, bet jokių platesnių 
informacijų ji nepaduoda.

Dulkės iš Sovietijos sukė
lė spėliojimų, kad Rusijoje 
pasikartojo tas pats daly
kas, kurį amerikiečiai labai 
gerai atsimena, kai ištisų 
sričių dirvožemis vilto dul
kėmis ir vėjo buvo išnešio
tas po visų kraštų. Vienų 
kartų trisdešimtaisiais me
tais New Yorke dangus bu
vo aptemęs nuo dulkių iš 
Oklahomos ir kitų valstijų.

Daugelis žemės ūkio žino
vų seniai pranašavo, kad 
Sovietų Rusijos nauji plėši
niai kurį nors metų dėl sau
srų pavirs į dulkėtų dykumų 
ir dabar toks dalykas bene 
bus atsitikęs Rusijoj, bet 
kur ir kiek didelius nuosto
lius sausros pridarė, tikres
nių žinių nėra.

valstyj.il
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Didieji tariasi
Šį pirmadienį Paryžiuje prasidėjo didžiųjų valsty- ganymą'

sai ne. Šen. Kennedy savo j davė signalą, h* visi suprato, 
pozicijas sustiprino, bet iki jo todėl kandidatas į kandi- 
galutino laimėjimo dar ne- dalus gali ir erezijon link- 
visai arti. Jis ir tęs balsų ti, bet katalikiški balsai jam

CERI TALKININKAI

n o mmacimuase
IVanas Raškinis iš EI Ca- 

jon, Calif., kartu su prenu-
bių vyriausybių vadų pasitarimai. Kokius klausimus di- balsavimuose " kiek jų dar
dieji aptars, jie patys turi sutarti ir paskui aptarti. Jei 
Chruščiovas panorės, jis gali didžiųjų pasitarimus paver
sti į tuščią plepalynę apie vieną pagautą Amerikos šni- joj jis dabar pradeda agita- 
pą, visai nutylėdamas tūkstančius sovietiškų šnipų, ku- cinę kelionę po Marylandą, 
rie “dil ba” pasaulyje. Žinoma, jei Nikita kalbės apie šni- o paskui rankios balsus ir 
pus, apie tą pakalbės ir kiti, o naudos pasaulio taikai iš kitose valstijose, 
to bus tiek, kiek ir iš 1955 metų šypsenų Ženevoje ... W. Virginijos balsuotojai
šią savaitę matysime, ar Nikita pasikvies į viršūnių kon- parodė nepaprastą tikybinę 
ferenciją penktą dalyvį—lakūną Francis G. Powers. , toleranciją. Jie nekreipė dė- 

Gali didieji malti ir tokius klausimus, kaip padalyta jp^sio į kandidato katalikų 
Vokietija, į dvi dalis suskaldytas Berlyno miestas ir 15 ir pasirinko jį todėl,
metų aptariamas ir neišsprendžiamas nusiginklavimo rei- . “ J18 Jiems atrodė geies-
i , k * — * • • • i v •• ii • nis ar simpatiškesnis. Bentkalas, bet iš to irgi nieko nebus, nes painius klausimus .
per savaitę laiko negi galima įsspręsti, o jeigu tuos klau- jį tą drąsiai pra
simus aiškinti su propagandos tikslu, tai pasitarimai virs ^y^j Apie katalikus balsuo- 
tuščiais gudravimais ir naudos iš to irgi niekam nebus. tojus ir W. Virginijoj tenka

Vakarų valstybės neturi jokio pagrindo atsisakyti pasakyti, kad savos tikybos 
nuo savo teisių Berlyne, o rusai šiuo tarpu nerodo jokio kandidatas jiems buvo pa
noro atsisakyti nuo rytinės Vokietijos, todėl esama pade-'trauklesnis ir kur ten yra 
tis atrodo taikingiausias šio laiko sprendimas. daugiau katalikų balsuoto-

Vakarų valstybės galėtų iškelti pavergtųjų tautų rei- ■ PĮ, ten Kennedy gavo dau- 
kalą ir paraginti rusus, kad jie atsisakytų savo kolonijų,j S^au balsų, negu vidutiniai 
kaip jų atsisakė Vakarų valstybės Azijoj ir Afrikoj, bet Ps Pro^^^tiško-
iokių praktiškų rezultatu tas neduotų, tik pasitarnautų , a„masi. ."
* . . . . * • t-. ...... kiskas blokas pasireiske irkaip priminimas pasauliui, jog Europoje ir Azijoje yra w Virginijoj, kaip jis me- 
tautų, kunos yra patekusios į naują bolševikišką kolom- į aj{js jr ųųisconsin val- 
alinę vergiją. Priversti rusus atsisakyti nuo tų kolonijų stijoje. Ar tas vėliau nesu- 
Vakarai negali. Todėl priminimas ir liktų priminimu,, keis j kojas ir protestantiš- 
nors Amerikos kongresas ir pavergtųjų tautų atstovai! kus balsuotojus ir ar jie ne
mano, kad klausimas verta iškelti ir neleisti pasauliui nusigręš nuo “nesavo” tiky- 
užmiršti milionams žmonių padarytos skriaudos Europo- bos žmogaus? ♦ 
je ir Azijoje. Gal tas ir bus padaryta, bet nieko nepakeis. Šen. Kennedy “tikybos 

Tad ko galima laukti iš “viršūnių” derybų? Sveikiau- klausimą” atvirai kėlė prieš 
šia nieko nelaukti, juo labiau, kad po savaitės laiko jau balsuotojus ir juos užtikri- 
ir žinosime, kad gerai darėme nieko nelaukdami, o jei no, kai nei popiežius, nei 
ką nors protinga didieji ir sutartu, tai dėl to visada ture- joks kardinolas jam nedavi- 

nės įsakymus, jei jis bus 
išrinktas prezidentu. Jis pa

yra tikri . . .Niek ilgai tas atsiuntė Maikiui su
dvigubas žaidimas tęsis w tėvu $6 00

kur bus. Tik pabaigęš var- ar tas jėzuitizmas padės se- 
ginančią kovą W. Virgini-Įnatoriui įkopti į Baltąjį 

Namą, bus įdomu stebėti. 
Demokratu eilėse dabaritų <

vienu kandidatu sumažėjo. 
Šen. Humphrey pasitraukė 
iš varžytynių, bet užtat ak- 
tingiau pradeda reikštis S. 
Symingtono k a ndidatūra. 
Buvęs prezidentas Truma- 
nas viešai jį indorsavo kaip 
geriausiai tinkamą kandi
datą ir tuo atkreipė į jį dė
mesį daugelio demokratų 
partijos darbuotojų. Ir tai 
nėra paskutinė kliūtis šen. 
Kennedy kelyje.

Republikonų eilėse taip 
pat praeitą savaitę šis tas 
paaiškėjo. Niekam nebuvo 
paslaptis, kad numatomas 
republikonų kandidatas vi
ceprezidentas R. M. Nixon 
norėjo gauti sau talkininką 
rinkimuose New Yorko gu
bernatoriaus N. Rockefel- 
ler asmenyje. Pagal kai ku
rių žurnalistų pasakymą, R. 
Nixon tokią kombinaciją— 
jis ir antroj vietoj N. Rocke- 
feller, skaitęs “išsvajotu ti
kėtu,” bet kas vienam atro
do labai gerai, kitam gali ir 
kitaip atrodyti. Pereitos sa
vaitės gale New Yorko gu
bernatorius dar kartą ir vi
sai aiškiai pasisakė, kad jis 
apie antrą vietą kandidatų 
sąraše visiškai ir negalvoja 
ir kad niekas dėl to neturėtų 
jokių abejonių, jis net pa
sisakė, kad dargi į republi
konų partijos konvenciją 
Chicagoj nevažiuos ir todėl 
jokių pareigų toje konvenci- j 
je nagalės pasiimti. Vadina-1 
si, antra vieta, jo nevilioja!

Našlė Juzė Baranauskie
nė iš Viking, Alberta, pra
tęsė savo prenumeratą, už
sakė kalendorių ir norėda
ma savo vyro atmintį pa
gerbti pridėjo $5.50, už ku
riuos prašė siuntinėti Ke
leivį kam nors į Vokietiją.

Ta proga ji sveikina Ke
leivį 55 metų sukakties pro
ga ir linki, kad jis ilgai lan
kytų lietuvius visuose žemės 
kampuose.

KNYGOS JAUNIMU!

Dėl A. Varno bausmės šiai paskolys Indijai jos
_. .. ... . . „ ūkiui kelti.Sioije vietoje neseniai ra-, R

šerne apie architekto A.
Varno “nubaudimą uz ta. * d jau ^ka
^dienoti^n^

u.y & j su vienu ar pusantro nulio-
pamatyti tik Vilnių. . . . n0 tonų kvi(įių. E dabar

Dabar paaiškėjo, kad A. 
Varnas iš Amerikos Lietu
vių Tarybos New Yorko 
skyriaus nebuvo pašalintas, 
bet buvo priverstas pats pa
sitraukti. Pasitraukė jis to
dėl/ kad bene didžioji ALT

gautų duonos kiekių Indija 
galės pasidaryti sau labai 
'rimtą duonos atsargą ir il
gesniam laikui Indijos žmo
nės bus apsaugoti nuo bado.

Šią savaitę Amerikos duo
na jau pradeda plaukti į įn

sime dar laiko pasidžiaugti.
Didžiųjų ar “viršūnių” konferencija sugalvojo rusai. . ... . v , ...

Rusai reikatevo. įkalbinėjo, įtikinėjo, paskui gąsdino ir s,sa(ke1..lr P.nes ^"’atin.ų 
pagaliau Berlyno' ultimatumu ragino Vakarų didžiąsias «><) su Va-

valstybes susirinkti į viršūnių konferenciją, o kai buvo bramanas, 'baptistas, norėjo 
pradėta praktiškai apie tokią konferenciją kalbėti, rusai padaryti. Už panašius pasi- 
savo ultimatumą pakrikštijo kitu vardu ir pagaliau išga- sakymus katalikų vadai jį 
vo Amerikos sutikimą į tokią konferenciją vykti ir ten turėjo‘pradėti knaboti, bet 
kalbėtis aiškiau nenusakytais klausimais taikos išlaikymo nė vienas balsas nepakilo, 
interesuose. Mat, kardinolas Cushing Ramiam liūne vehnai veisiasi.

Prieš eilinus žmones “viršūnių” konferencija kelia ; 
klausimą, ar rusai išvarys amerikiečius, anglus ir pran- i 
cūzus iš vakarinės Berlyno miesto dalies, ar ne? Rusai; 
neabejojamai to nori. Vakarų valstybės yra nusistačiu- ; 
sios, nors ir nevisos su lygiu pasiryžimu, neleisti save iš-

Jei jaunas nepantėgs 
knygos, jis jos neskaitys ir 
uaugęs. Todėl tėvai turi 

parūpinti vaikams ko dau
žau lietuviškų knygų. Pirk

dami vaikams dovanas, vi
suomet atsiminkite knygą ir 
tą dovanokite. Keleivio ad
ministracijoje galite gauti 
šias jaunimui tinkamas kny
gas:
PASAKĖČIOS, A. Giedrius 

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

NAKTYS KARALISKIUOSE. Liu- 
do Dovydėno apysaka, 168 psl..

kaina ............. v....................... $2.00
Ifil.YNI KARVELIAI. Aloyzo Ba

rono apysakaitės vaikams, 69 psl.. 
kaina ......................................... $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės a- 
p/sakaitės vaikams, 34 psl.. 
kaina ............................ $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO-nuo 1519 iki 1522 metų. 
TYKIAI, {domūs pasakojimai pats Magellanas toje kelio- 
iŠ”"“"“’...1®8 žuvo, bet jo pradėtą

LEKUC1O ATSIMINIMAI, A.^. > bendrake-
uieariaus pasaKojunai na-----------
žisms ir nemažiems. 136 psl.,' Dabar 
kaina .................... 8,1 Žygį

skyriaus dalis manė jog jo di- ,auks {en ketu
ke,h°ne l etUV? “VlmvaS riS metus kasdien po vieną 
ALT skyriaus pirmininku, r
yra nesuderinami dalykai.

Prieš tai jam tik išvykus 
ar- vykstant į Sovietiją ir 
Lietuvą, to paties ALT sky
riaus 8 nariai (pusė visų na- ' 
rių) buvo nutarę jį suspen
duoti pirmininko pareigo
se. ..

Vadinasi, ne pašalino, bet 
privertė pasišalinti be bal
savimo.

Indija yra neutrali šalta
jame kare, bet kiekvienas 
indas žinos, kodėl jis yra 
sotus ir kam jis už tai gali 
būti dėkingas.

Magellano keliais
Prieš keturius šimtus me

tų su viršum garsus portu
galų jūrininkas Magellanas 
ispanų laivais pirmas apke
liavo mūsų žemę. Magella
no kelionė tesėsi tris metus,

Magellano šaunų 
pakartojo Amerikos

------------------------------- 'povandeninis laivas “Trit-
Palcalbinkim draugui ir |°n” ir kaip dar pakartojo, 

kaimynus užsisakyti “Kelei- į Submarinas Triton apiplau-
vį.” Kaina metanu tik $4.00 kė visą žemės kamuolį pa

nėręs vandenyje ir visą ilgą

Nashville pavyzdys

Iš pietinių valstijų atėjo 
pirma maloni žinia negrų 
studentų kovoje dėl lygių 
teisių didžiųjų magazinų 
valgyklose ir užkandinėse.

Tame mieste didžiųjų 
magazinų vedėjai ir negrų 
vadai susitarė rasinę segre
gaciją užkandinėse ir ma
gazinų valgyklose panaikin
ti. Tas bus padaryta palaip
sniui, be jokio triukšmo ir 
be reklamos, bet nereikalin
ga ir negrus žeminanti rasi
nė segregacija išnyksta!

Nashville miesto pavyz
džiu gal paseks ir kiti mie
štai, kur negrų mokslo jau
nimas su savo baltaisiais 
talkininkais veda kovą dėl 
lygių teisių ir dėl panaikini
mo sekregacijos prekybos 
įmonėse, kurios ieško viso
kių pirkėjų ir visų pinigus

mesti iš Berlyno. Bet pasiryžimo gali neužtekti. Berlyno 
miestas yra apsuptas rusų kariuomenės ir vokiečių bolše
vikų tvarkomos teritorijos. Jei rusai žūt būt norės Ber
lyną “išsivaduoti” į savo kišenę, Vakarai turės nebe žo
dinį pasiryžimą, bet karišką galybę rodyti ir turės būti 
apsisprendę dėl Berlyno kautis. Tai gali būti vienintelis i 
būdas Berlyną išlaikyti Vakarų pusėje. Ar akivaizdoje ; 
galimo karo baisumo ir rusų šiuo tarpu persvaros kai ku- . 
rių ginklų gamyboje, karas dėl Berlyno būtų pateisina- Į 
mas? Kas į tą klausimą turi atsakymą?

Galima sau įsivaizduoti “viršūnių konferenciją” ir 
šiek tiek kitaip. Jei visos valstybės, įskaitant ir rusų dik
tatorius, tikrai nori taikos, tai kodėl susirinkus pačioms 
galvoms nepakalbėti apie santykių gerinimą, kodėl rim
tai nepabandyti surasti bent pirmuosius žingsnius į gin
klavimosi lenktynių sulėtinimą, o vėliau sumažinimą ir 
kada nors vėliau į nusiginklavimą? Arba, kodėl nepakal
bėti rimtai apie bendras pastangas padėti ūkiškai atsili
kusioms šalims kelti jų ūkį ir gerinti žmonių gyvenimą? 
Tokių bendrų, žmonijai naudingų klausimų galima su
rasti daugiau, juos aptarti ir pradėti ką nors daryti. Ar 
tas bus padaryta? Ši savaitė duos atsakymą, o kol kas 
geriau daug nesitikėti. Juo mažiau bus sukelta vilčių, 
juo mažiau bus nusivilimo, kada didžiųjų kalbos pagim
dys tik mažą peliūkštį, arba net paaštrins santykius tarp 
šių dienų galiūnų.

“Mūsą namuose 
’ kiekvienas mėgsta

telef (mo pratęsimą...
• ■ • 1 • • ■ *>*>' ■ savaitei ar mažiau poir tai kamuo ja tik 32 cent. įvedimo apmokėjimo”

Viršuj ar apačioj jūs taupysite laiką ir ūpą 
su labai patogiu telefono pratęsimu, ;Ir jūs 

džiauksitės privatiškumu ir saugumu kokius ekstra 
telefonas duoda. Yra malonių dekoratyvių spalvų

Pašaukit tuoj Jūs Telefono Biznio Ofisą.

Tiek daug kartų ... 
šeimos tikriausias draugs 
yra telefonas J

APŽVALGA
PO W. VIRGINIJOS j mokintų balsų, o senatorius

t, .. ... . Humphrev gavo tik 40% IPereitos savaites nemina- c ‘..... . . A ,r. balsų. Šen. Kennedy laime-
elniai balsavimai West Vir- j Humphrey, po W.
ginia valstijoj parode kad yirginijos ba„,,vm;; 
rinkiminiai pranašai tebera 
tiek pat teisingi, kaip jie 
buvo ir 1948 metais. Jie sa
kė, kad protestantiškoj W.
Virginia valstijoj protestan
tas kandidatas Humphrey 
laimės, bet išėjo kitaip. Se
natorius Kennedy ten surin

Virginijos bandymo 
pasitraukia iš varžytynių 
dėl kandidatūros į prezi
dento vietą.

Šen. Humphrey pralai
mėjo, bet ar senatorius J. 
Kennedy jau gali būti tik
ras, kad partijos konvenci-

NBW RNGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANYko apie 60% balsavusių de- 'ja ji įšstatys kandidatu? Vi-

kelione padarė per 84 die- įima, bet, pagal seną įprotį, 
nas.Triton plaukė Magella- vienus pilkėjus skaito že- 
no keliu ir per 60 dienų api- mesniais žmonėmis. Toki 
plaukė panėręs visą žemę, gėda turėjo jau seniai iš- 
o virš to Triton dar nuvy- nykti Amerikos miestuose, 
ko prie Europos pakraščių bet, deja, nusistovėję papro-
atiduoti pagarbą garsiajam 
portugalų keliauninkui ir iš 
viso padarė 41,500 mylių 
kelionės per 84 dienas. Api
plaukti visą žemę Magella
no keliu jam užteko 60 die
nu. Triton yra vienas ir di
džiųjų Amerikos povande
ninių atomine jėga varomų 
laivų. Jo žygis rodo kiek jau 
atominė energija yra įsigy
venusi mūsų karo laivyne.

Submarine Triton plaukė 
183 vyrai, jų tarpe buvo ke
letas mokslininku, kurie da
rė visokius tyrinėjimus ir 
gal kada savo patyrimais po 
vandeniu pasidalins su pla
čiąja publika.

Submarino jūrininkai po 
84 dienų kelionės po vande- 
|niu grižo sveiki ir patenkin
ti atlikę tokią nepaprastą 
kelionę, bet kartu ir stipriai 
nuvargę žuvų gyvenimu per 
veik 3 mėnesius^ Jie grįžo 
pereitą savaitę ir tik dabar 
jų šeimos sužinojo, kodėl 
jie taip ilgai nesiskelbė . ..

•
Indijos duona

Jau buvo pranešta, kad 
Amerika “pardavė” Indijas 
milžiniškus kiekius duonos 
labai lengvomis sąlygomis. 
Iš viso Indija nupirko iš 
Amerikos 16 tonų kviečių ir 
1 milioną tonų ryžių. Už pu
sę tų javų Indija mokės sa
vais pinigais, o kitą pusę 
gauna nemokamai. Mokėji
mas Indijos pinigais fak
tiškai irgi yra savo rūšies 
dovana, nes Amerika gau- 
'tus Indijos pinigus greičiau-

čiai yra kaip įsisenėjusi li
ga, nuo jų sunku atsikratyti 
ir turint gerų norų, o kai ir 
noro trūksta, tada sveikas 
protas yra bejėgis.

Nikitos naujas sputnikas
Į Paryžių suvažiavo di

džiųjų valstybių vyriausy
bių galvos. Tai yra seųiai 
minima, seniai jau garsina
ma “viršūnių” konferenci
ja. Tose “viršūnėse” mato
me keturius vyrus, du prezi
dentus, vieną ministerių pir
mininką ir vieną diktatorių.

Sovietų Rusijos kalbėto
jas “viršūnėse” yra Nikita 
Chruščiovas Sergiejaus sū
nus.

Visi viršūnių vyrai į pa
sitarimus atsigabeno viso
kius planus, kaip gerinti 
valstybių santykius, kokius 
ginčus pirma spręsti, kaip 
ir kokiu būdu užtikrinti su
gyvenimą be grasinimų, be 
ginklavimosi lenktynių ir 
be sunkiai pakeliamos gin
klų naštos. Bet Nikita, Ser
giejaus sūnus, tuo nesiten
kino. Jam popieriniai pla
nai tai menkniekis. Jis į 
“viršūnių” konferenciją at
vyko naujausio, keturių to
nų sputniko lydimas.

Keturių tonų sputniką iš
kelti į padanges reikia pašė
lusios jėgos. Nikita tokią 
galingą mašiną turi ir ta 
mašina gali ne tik sputni- 
kus į padanges leisti, bet ir 
bombas “viršūnių” partne
riams ant galvų laidyti.

j. a
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS N VEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

W0RCESTER10 NAUJIENOS ROCKFORD, ILL. IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
Pasisekę* Sandaros 
banketas

įnyte, Jonas Chenis su Sici
lija Le Vergne, Kazimieras

Sandaros 16 kuopos ba-™™? “ 
landžio 24 d. ruoštas ban-iM®’ tą. f*™? pus#
ketas puikiai pavyko. Jo sudare ml8na8 šeimas, 
programos vedėju buvo An
tanas Tomkus. Moterų cho
ro kvartetas, Marijos Meš- 
kienės vadovaujamas, su
dainavo kelias gražias dai
nas, akordionu pagrojo Juo- 'nų, iš Akmeninės km. prie 
zas Klimkevičius. Juozas Kalvarijos.
Krasinskas paskaitė kuopos j Amerik, jfe atvyko 19i3 

metais, išauklėjo lietuviais

Mykolu

Noriu šį kartą priminti 
vieną žymų veikėją, Mykolą 
Žemaitaitj, Suvalkijos sū-

darbų apžvalgą.
Kalbėjo Seimelio atsto

vas Vytautas Pigaga, Lietu
vių Karo Veteranų posto 
vadas Stasys Vaskas, Jonas 
Pipiras, J. Dvareckas, M. 
Žemaitaitis, K. Zurlis, J. 
Šalaviejus, J. Pupka, J. Do- 
nelienė, A. Dailida, Žiugž
dos, J. Kapočiūnas, adv. M. 
Kovai, Alena Mozūraitienė 
ir kt

Bankete dalyvavo apie 
porą šimtu asmenų.

du sūnų—Joną ir Vytautą ir 
dvi dukteris — Matildą ir 
Eugeniją.

M. Žemaitaitis s k a ito 
daug laikraščių, jų tarpe ir 
Keleivį. Jis priklauso dau
geliui vietos organizacijų: 
Piliečių Klubui, SLA 57 kp.. 
Sandaros 16 kp., Draugijai 
Lietuvai Remti, Birutės, Šv. 
Jurgio, Seniems Žmonėms 
Remti draugijoms ir kt.

Juozui Pupkai, kuris 16 Daue kur > eina vadovau- 
metu išbuvo kuopos pirmi- JaPjas pareigas, 
ninku, jteikta dovana. v ? lk,Į visuomenininke

yra ir jo žmona Marijona.
Mirė A. Kriaučiali*

Buvome Keleivio bankete
Gegužės 7 d. Notre Dame i

kapinėse palaidotas vietos' Iš Worcesterio Keleivio 
žymus veikėjas Antanas bankete buvo šie asmenis: 
Kriaučialis. Jis nuo 1918 .Jonas ir Malvina Dvareckai, 
metų buvo įsijungęs į vieti-1 Juozas ir Jieva Krasinskai. 
nę lietuvišką veiklą, už tai Į Petras Kalvynas su žmona, 
ir jo karsiu dengė 32 puikūs j M. Žemaitaitis, Jonas Sker- 

niškis, Petras Miliauskas, 
Juozas Baibrauskas, Anta
nas Palubeckas, J. B. Kra
sinskas, Juozas Ulida ir 
Aleksas Remeika.

Banketu visi buvo paten
kinti. J So. Bostoną patekęs 
randi daug mielų draugų: J. 
Vinciūną, P. Brazaiti, V. 
Anestą. J. Leki, K. Jurge- 
liūną, Anelę ir Juozą Januš
kevičius, Antaną ir Oną 
šiugždąs Nemaksius, Žu
kauskus, J. Tumavičienę, A. 
Mozūraitienę, Kačinską, Zi- 
/ninska. Nuo jų sunku iš
sprukti.

Ypatingai malonu buvo 
susitikti ir pažinti Keleivio 
bendradarbius J. Vilkaitį, 
M, Stakionį, o taip pat pasi
kalbėti su Keleivio štabo 
nariais J. ir L. Januškiais, J. 
Sonda, Michelsonais ir kt.

Išrinko atstovu* į seimą

Gegužės 5 d. susirinkime 
SLA 57 kp. atstovu į seimą 
Pittsburghe išrinko Juozą 
Krasinską.

Kuopos sekretorių vieton 
mirusio A. Kriaučialio iš
rinktas J. Krasinskas.

J. Krasinskas

gėlių vainikai. Virš 70 auto- 
pnobilių virtinė palydėjo 
Antaną į amžino poilsio 
vietą.* '

Paliko liūdinti duktė Ale
na Lendraitienė, du sūnūs 
—Antanas ir Edvardas, du 
broliai—Boleslovas ir Juo
zas ir sesuo Kazimiera Kač- 
kurienė (Yonkers, N. Y.).

Velioniui Antanui balan
džio 13 d. sukako 65 metai.

Ilsėkis, mielas Antanai, 
ramiai Dėdės Šamo žemėj. 

Sirgo, serga

Buvo sunkiai susirgusi 
Izabelė Miliauskienė, porą 
Navaičiu gavo net šv. Vin
cento ligoninėj pagulėti.

Sunkiai serga Petras Ja- 
nulevičius ir kt.

Vestuviniai varpai skamba

Gegužės 21 d. Leo Misiū
nas, Lietuvių Piliečių Klubo 
šeimininkas, susituokia su 
Alena Kitonyte.

Gegužės 7 d. susituokė 
Leonardas Žaliauskas su 
Helen M. Bowler, Petras 
Klimonis su Louise Murphy, 
Edvardas Marčiulaitis su 
Joan Griciūte, Steponas 
Prevoskis su Eleonor Trai-

AMERIKOS ĮDOMYBES .
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
{spūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Ye0owstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspfldžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urv>1; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių 1 Sa gražiais

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

“KELEIVIS“ 
So. 27,

PASIRARAŠO CIVILIŲ TEISIŲ ĮSTATYMĄ

Prezidentas Eisenhower pasirašo kongreso po ilgy gin. 
čy ir manevry priimtą civiliniy teisią įstatymą. Jis 
svarbiausia skirtas ginti negry teisei dalyvauti rinki, 
muose pietinėse valstijose.

Platus kelia* į gegužinę

Pavasariui atėjus, via 
dairomės, kur savaitgaly 
maloniau galėtume laiką 
praleisti. Gražių vietų turi
me daug. Viena jų Šimaičių 
parkas, visiems lietuviams 
gerai žinomas.

Jame gegužės 29 d. Balt
as rengia gegužinę. Ten 
tarp ošiančių medžių, kve
piančių gėlių, galėsite pauk
ščių čiulbonėlių pasiklausy
ti, su pažįstamais pasikalbė
ti, gausiame bu f e- 
te alkį ir troškulį numalšin
ti, geram orkestrui grojant 
pašokt. Žodžiu, kiekvienam 
bus progos laiką taip pralei
sti, kaip jam atrodys malo
niausia.

To dėl visi gegužės 29 d. 
į Balfo gegužinę. Iki pasi
matymo Šimaičių parke, o 
blogam orui esant, Lietuvių 
Klubo mažojoj salėj.

KAS FLORIDOJ AUGA salė žiemos meto parengi
Čia auga laurų <babkų>, ma™8 y™. maža-. 

ricinos aliejaus medeliai,! Plan“‘
greifrutai, satuma, tanžeri- P*081’, Pask,rta J500' . 
nai.tandzelos, mangos, avo- į,us planas pm-uostas, nutar- 
kados, citrinai, kokoso rie- ‘a.^«k“ susmnkira* jam
šutai, ananasai, kolomados .
ir kt Apelsinų čia yra bent1 A- Luzauskiu Jack-
18 rūšių, iš jų pagal skonį Mamonai ligoninėj pa
gal geriausi yra King, Na- daryta °Perac,la- 
vai, Teupel. Tandzelų yra Lietuviai remia Carltoną 
taipgi bent J 3 rūšių j Lietuviu pj,^ Klubas

Flondoj, neauga obelys, M atsi&lukim“ kuria. 
slyvos, gruses, VYSTUOS, vy- me tel .. ,
nuoges,peisika. n-kt £ cXn’ų. Jr. kandidatų

Pavasar, užplūsta ,vairus ,
paukščiai kūne, žiemą *CarIton k ė Iietuvį p. 
praleidę Eyerglades pelke- gatinska ^to‘vauti ,^u. 
se, dabar traukia } šiaurę.
Vietiniai gyventojai juos 
vadina jankiais. Nemėgsta: J 
jų ir mūsų vietos paukšte-

pa-
Kai

viamsi demokratu nomina-

PROVIDENCE, R. I.

Klubas sudegino morgičiu*

Gegužės 1 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Pašalpinis 
Klubas (474 Smith St.) su
degino savo namų “morgi
čius“. Namai buvo atidaryti 
1955 m. gegužės 2 d.

Svečių susirinko pilna sa
lė. Programos vedėjas J. 
Kiela pakvietė visus susto-
xi ir sugiedoti A gvyžlr-Z_
Lietuvos himnus, Jonui Bei- 
noriui pianu palydint.

Kun. A. Jurgelaitis sukal
bėjo invokaciją. B. Simona-

liai, ypač making bird, ku
ris taip gražiai gieda kaip 
Lietuvos lakštingala. Jie 

tais

L. J. Stasiulis 
Pagerbs tėvus

Tėvai bus pagerbti birže
lio 19 d. Lietuviu Klubo sa-

T1LLSONBURG, ONT.

Šaunios vestuves

Balandžio 23 d. didžioji 
pusė šios apylinkės tabako 
augintojų dalyvavo Alvinos 
ir Jurgio Meldeikių dukre
lės vestuvėse.

Po bažnytinių apeigų

ris. Inž. Staričenko turi ma
lonų tenorą, patartina jam 
rimčiau savo balsą lavinti.

Be jo, dar 4 dainas gerai 
sudainavo ketvertukas: J.
Walasko, J. Staričenko, J.
Kiela, V. Šateika, jiems 
akomponavo J. Beinoris.

Peiktina ta publika, kuri
nesupranta dainuojant ty- evangelikų bažnyčioje buvo 
liai laikytis ir nekliudyti no- (šaunus pokylis, kuriame da
lintiems klausytis. lyvavo virš 300 asihenų.

Klubo pirm. W. Belkonis j Vienos salės neužteko, teko 
ant garbės svečių stalo su- {svečius 
kūrė aukurą ir sudegino 
skolos lapą —• “morgičius.”
Taigi, su gegužės 1 d. A. L

taip kovoja su tais atėjū- ( j—e yjgj ^vai maloniai
na?3’, dažnai sąmones vjeeiam i dalyvauti, 
netenka. As juos pasigaunu
ir apibartu ir paleidžiu. Komitetas

L. J. Stasiulis
Miami, Fla. TAMPA, FLA.

MIAMI, FLA.

Pagerbė motinas

Motino* diena paminėta
Tai padarė Lietuvių Klu

bas. Susirinko pilna Popel 
.Salė, gal 200 asmenų. Gėlių 

Motinos i puokštė Įteikta seniausiai

vičius trumpai peržvelgė 
klubo istoriją ir pakėlęs sa
vąją šampano taurę, kvietė 
visus išgerti savąsias, tarda
mas: “Lai gyvuoja Ameri
kos Lietuvių Piliečių Pašal
pinis Klubas per ilgus me
tus!”

Buvo pakviestas žodį tar- 
i ti tik vienas! gyvųjų tarpe iš 
kliibo steigėju Zigmas Cil- 
cius. Jis gražiai papasakojo 
apie klubo praeitį ir džiau
gėsi jo sėkme.

Į Klebonas kun. J. Vaite
kūnas sveikino klubą ir lin- 
jkėjo jam gražios ateities ir 
, neiškentęs klausė, ką klu
bas darys ateityje su pini-, 
gaiš?

Toliau sekė kiti sveikini-., 
mai: Šv. Jono - Gedimino 
Dr-jos vardu—Antanas O. 
Avižinis, šv. Onos Dr-jos— 
W. Godfrey, Moterų Gildos 
—Stonytė, Šv. Kazimiero 
parapijos choro—Josephine 
Vaitkūnaitė, Amerikos Lie
tuviu Rymo Katalikų Klubo 
—Edvardas Ciocys, Vyčių 
103 kp.—Ruth Krecioch.

Tarė žodį ir vieninntelis 
čia advokatas lietuvis Ben
jamin Chester. Trumpai bu
vo atsilankęs ir dr. B. Ma
tulionis, nes jis skubėjo į 
Keleivio sukaktuvinį ban
ketą.

Inž. J. Staričenko sudai
navo porą dainelių, Jam 
akomponavo Jonas Beino-

l; P. P. Klubas yra gryna visų
narių nuosavybė.

Po visų ceremonijų kun.
V. Martinkus tarė žodį ir 
tuo banketo iškilmingoji 
dalis pasibaigė—prasidėjo 
šokiai, J. Beinorto orkestrui 
griežiant.

B. Simonavičius

•PHIEBARCU!
•

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL AM 102-7 FM 
Kasdien: nao pirnadienfo iki 
penktadienio 1S—11 nl ryt*, 

fteatadienj ir sekmadieni 
ubo 8:30 iki 9:3* vai ryto 

Į VAKARUŠKOS: pirmad. 7 vai. t.| 
Tel.: HEmloek 4-1413 

|7159 S. MAPLEW00D AVE.I 
CHIC AGO 29, ILL.

Moterų Klubas 
dienos proga surengė ban- motinai ir antra Maitai Tri- 
ketą. Nebuvau matęs tiek, bulienei, vienai iš klubo or- 

susirinkus — buvo ganizatorių.
Buvo daug sveikinimij ir 

linkėjimų. Aš norėčiau pa
minėti iš visų kalbėjusių: J. 
A. Kruką ir pustapėdį. taip 
jis buvo pristatytas pakvies
tas kalbėti.

J. A. Kmkas, Klubo kore
spondentas, išgyrė salės sa
vininkę už skanius vaisius. 
Vėliau pasiteiravus paaiškė
jo, kad jie yra gana sūriai 
apmokami. Todėl yra čia už 
ka girti?

Tas “pustapėdis” savo 
trumpą kalbą baigė pareikš
damas, kad tokios motinos, 
kurios pagimdė Staliną ir 
Chruščiovą, geriau būtu ne
gimusios. šita sakinį pasa
kius, publikoj suūžė vyru ir 
motei-ų protesto balsai. Sa
koma, kad čia esama pa
kankamai tokiu motinų, ku
rios pasidavusios komuniz
mo propagandai.

Meninę dali atliko Zobu- 
kienės vadovaujami Tam
pos dainininkai. Buvo pa
kviestas ir St. Petersburgo 
choro vedėjas K. štaupas su 
savo choru pasirodyti, bet 
jis atsisakė, nes tik dalis 
choro teatsilankė.

Publika visą laika laikėsi 
labai neramiai. Norinčius 
klausyti dainų tas labai er
zino.

vriziFinin
pilna salė. Tai darbščios 
pirmininkės J. Nevis nuo
pelnas, kuri sugebėjo sudo
minti daug ką tuo paren
gimu.

Vaišės buvo geros, nes 
motinos sunešė valgius ir 
sudėjo į krūvą, o šeiminin
kės gerai papuošė stalą ir

susoamu ovejvoč
'(salėse.

Kitą dieną buvome pa
kviesti atsilankyti Meldei
kių ūkyje tarp Tilsonbur- 
go ir Ottervillės. Meldeikiai 
turi pavyzdingą tabako ūkį,
Sau pasistatė naują 6 kam
barių namą su visais pato
gumais.

Teko išsikalbėti su Bod- ant jo sudėjo valgius—kiek- 
nes tabako augintoju ir iš jo vienas priėjęs ėmė ką no- 
sužinojau, kad ten yra apie

BROCKTON, MASS.

K. Jurgeliūnui 75 metai

Balandžio 29 d. Kastan
tas Jurgeliūnas minėjo savo 
75 metų sukaktį.

Sukak tuvininkas nuo 
1902 iki 1921 metų gyveno 
Bostone ir per visą tą laiką 
sukosi pačioje vietos lietu- 
vų veiklos viršūnėje.

Visų jo darbų čia nesumi- 
nesi, priminsiu tik vieną 
kitą.
Jis buvo vienas dabartinės 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos steigėjų. Jis 
(sumanė ir įsteigė Ateities 
bendrovę, kuri pradėjo lei
sti laikraštį “Ateitis,” vėliau 
virtusi “Sandara” ir išsikė
lusi į Chicagą.

Apsigyvenęs Brocktone 
K. Jurgeliūnas taipgi pasi
nėrė visuomeniniame darbe. 
Čia jis prisidėjo prie išug
dymo Sandaros 24 kuopos, 
Lietuviškos bakūžės įsteigi
mo ir įvairių kitų visuome
ninių darbų.

Jis ir dabar yra ALTo 
skyraus prmininkas.

Sukaktuvininkas seniau 
plačiai vertėsi nenkilnoja- 
mojo turto pirkimo-pardavi
mo tarpininkavimu ir drau
dimu, šiandien dėl sveika
tos savo biznį kiek susiauri
no, nebelaiko atskiros raš
tinės mieste, perkėlęs savo 
Ntaigti savo namus 45 Mer- 
ton gatvėje.

Linkiu sukaktuvininkui 
sveikatos, laimės iš ištver
mės. Draugas

40 tabako augintojų.
S. Taurinska* 

MADISON, ILL.

Mirė J. Gadwell
Gegužės 5 d. čia mirė il

gametis “Keleivio” skaity
tojas Joseph Gadwell, gy
venęs 1414 Fourth Street 
Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse.

NEW HAVEN, CONN.
Ligoninė bylinėjasi 
su miestu

New Haven ligoninė teis
me iškėlė miesto valdybai 
$70,000 ieškinį už ligonių 
gydymą, kurie patys negali 
■mokėti.
Negalim* taip vaiko

Ketvertų metų vaiko tė
vas pasodintas į kalėjimą 
už savo vaiko pamokymą, 
kaip apsiginti, jei užpuola 
svetimi vaikai.

To tėvo vaikas grįžęs na
mo skundėsi, kad kiti vaikai 
jį skiaudžia. Tėvas patarė 
savo vaikui su savim turėti 
peilį ir, jei kiti vaikai jį už
puls, juo gintis. Už tokį pa
mokymą tėvas gaus kalėji
me tupėti 6 mėnesius.
Didelė statyba

Ruošiamasi didelėms sta
tyboms, kurių vertė šimtai 
milionų dolerių. Miesto ma
joras Lee sako, kad mies
tas sulauks “gerų laikų”: 
bus darbo, bizniai turės pel
no ...

P. Naunėika*

rejo,
Po vaišių pirm. J. Nevis 

gražiais žodžiais pasveikino 
motinas, palinkėdama joms 
sveikatos ir ištvermės. Ji iš
šaukė L. J. Stasiulį ,pasvei
kino jį gimtadienio proga ir 
pakvietė A. Navickaitę- 
-Kams sudainuoti ilgiausių 
metų.

Ačiū pirmininkei ir daini
ninkei už toki malonumą.

Vėliau vadovavimą ji 
perdavė P. šatinskui, kuris, 
pasveikinęs motinas, papra
šė Norris padainuoti. Jam 
akomponavo A. Navickaitė- 
-Karns. Po dainų jis papra
šė tarti žodį A. Kadsel, J. 
Styles, E. Verbelienę, A. 
Skudžinskienę, F. Radžiu, 
J. Katkų. Visi sveikino ma
mytes, bet teko komplimen
tų ir Stasiuliui.

Galų gale kalbėjo teisė
jas Cristis, kuris prašė lie
tuvių paramos—balsuoti už 
jį. šatinskas iš savo pusės 
ragino Cristie remti, nes jis 
yra sąžiningas teisėjas.

Vakaro programą baigė 
pirm, J. Nevis, kuri padėko
jo svečiams ir šeimininkėms 
—Šatinskienei, Aleknienei, 
Statkevičienei ir kitoms ir 
paprašė vyrus mamytes pa
šokdinti.

Klaba* nori plėsti*

Gegužės 9 d. buvo Lietu
vių Piliečių Klubo susirinki
mas. Iš finansų sekretoriaus 
pranešimo paaiškėjo, kad 
klubas turi virš $6,000 gry 
•nų pinigų. Išrinkta komisi-

Svečia*

BRIDGEPORT, CONN.

Singerio darbininkų 
atlyginimai pakelti

Singerio siuvamųjų maši
nų bendrovės darbininkų 
atlyginimai per 2 metus bus 
pakelti 13-28 centai valan
dai. Bendrovėj dirba 900 
darbininkų, jie priklauso 
Tarptautinei elektros darbi
ninkų unijai.

Pranas Naunčika*

Pakalbinkim draugo* ir 
ja, kuri rūpinsis lėšomis sa- • kaimynu* užsisakyti “Kelei- 
lei praplėsti, nes dabartinė ▼į.” Kaina metam* tik $44X>
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KAM KO TRŪKSTA 
Anykštėnam*
...trūksta (teisingiau—

Gruzdžių kooperatyvo 
valdytojui

Trūksta . . . (negalvokite 
nieko blogo)—noro vieno
dai prekėmis aprūpinti vi-pardotuvėse nė sū žiburiu

^'ok^nŽų Kažko £
kaneeHanni, prek?ų. Ko, *
prekybininkai p r i s i r engsT1 VI'*°jTo pykčio dėka šios parėkė^ atvežti iš sande- , f - > . L..isias pi,
lių. patariame kaip išsiver
sti be jų:

a) Maisto produktų par
duotuvėse pirkinius įvynio
kite i atsineštų laikraštį, o 
gautą baltą popierių išdi
džiai parsineškite namo ir 
rašykite jame, kiek tik šir
dis geidžia.

b i Laiškus siųskite be 
vokų, sulankstę i trikam
pius. Ir toks laiškas pasieks 
adresatą. Tai užgrūdintas 
ir išmėgintas būdas.

c) Galima išsiversti ir 
be trintukų. Trinkite su pir
štu. Tai amžinas, niekada 
nesudvlantis trintukas.

Taigi, išeitis iš padėties 
vra.

P. Gegutė

Kėdainiečiam*
.. . trūksta darželių, kul iuo
se, išeidami į darbą, tėvai 
paliktų vaikučius. Vasarą 
buvo truputį geriau. Nuveda 
mama vaikus į kokios nors 
tetos rūtų darželį, aptvertą 
tvorelę, kur vištos ir žvirb
liai kapstosi, užrakina var
telius ir išeina į darbą. Nie
kur iš ten vaikai nepabėgs. 
Na, o žiemą jau blogiau . . .

Prašo, prašo vaikučiai, 
kad pastatytų dar nors vie
ną darželį. O miesto galvos 
jiems atkerta:

—Per maži dar jūs spręs
ti valstybinius reikalus.

J. Antanaiti*

duotuvės lentynos apytuš 
tės: druskos, degtukų, mui
lo—nors užsimušk, negausi.

Žmonės kalba, kad, kai 
Valiukui dings pyktis, par
duotuvės lentynose atsiras 
prekių.

J. Joną*
Šitaip rašo Vilniuje lei

džiama “Šluota” nr. 3.
Padėka

Ukmergės rajono vietinio 
ūkio valdybai

Nupirkome iš jūsų vie
nuoliką tūkstančių (pirmos 
rūšie®) čerpių. Apdengėme 
jomis ligoninės infekcinio 
skyriaus stogą. Pirmarūšės 
jūsų čerpės taip gerai pra
leidžia vandenį, kad net 
miela žiūrėti. Šiemet stogo 
dangą keisime. Prašome at
siųsti dar vienuoliką tūk
stančių, tik ne pirmos, o 
trečios rūšies. Gal pigiau 
asieis?

Šitą padėką per “Šluotą” 
siunčia Troškūnų rajono 
Vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas V. Bru- 
sokas ir Troškūnų Statybos- 
-Remonto kontoros viršinin
kas J. Vitas.
300 jaunimo į Kazachstaną

Balandžio 25 d. iš Vil-

apylinkių. Tiesa, pirmiausia 
lietuviai pradėjo kurtis Bo
stone. Čia iškilo pirmutiniai 
mūsų inteligentai, profesio
nalai, biznieriai, K. Šidlau
skas buvo pirmutinis vaisti
ninkas . Jo įsigy tas keturių 
aukštų mūro namas tuo lai
ku buvo gražiausias South 
Bostone pastatas. Baltic 
States Finance kor 
poracija, lietuvių bendrovė 
pinigams į Lietuvą siųsti, 
buvo įsigijusi visą eilę na
mų prie Broadvvay. Mikas 
Petrauskas taipgi nusipirko 
namą ir atidarė Lietuvių 
Muzikos Konservatoriją, iš 
kurios išėjo daug daininin
kų, choristų ir vaidintojų. 
Su jais jis čia pastatė ir sa
vo kompozicijos operą, 
“Eglę, Žalčių Karalienę.” 
Kasmauskas su . S. Mockum 
įsteigė dirbtuvę dentistams 
reikalingus instrumentus ga
minti. Buvo kelios laikraš
čių spaustuvės.

Su laiku Bostono kolonija 
pradėjo šakotis ir toliau. 
Lietuviai pradėjo kurtis vi
soj apylinkėje. Pavyzdžiu 
gali būti Cambridge, Dor- 
chester, West Lynn, Law- 
rence, Haverhill, Lowell, 
Nonyood, Stoughton, Mon- 
tello, Brockton, Bridgewat- 
er, o kiek toliau — Wor- 
cester.

Beje, Bridgewateryje yra 
įsikurusi lietuvių darbinin
kų kooperatyvo avalynės 
dirbtuvė, kurioj dirba apie 
100 žmonių, o West Lynne 
yra gerai įsigyvenusi Gani- 
prausko (Ganipraw) odų 
dirbtuvė. Prieš kelioliką me
tų bostoniečiai lietuviai bu
vo nusipirkę Montelloj di-> i_i_____ ♦*_ CVacien avalynes iaoriKą, otan- 
dart Shoe Co., bet negalėjo 
susitaikyti ir fabriką teko

ment Workers of America, 
Lithuanian Local 149.”

Savo laiku lietuvių sky
riui prigulėjo 700 siuvėjų, 
bet 1960 metų pradžioje bu
vo likę jau apie 150.

1913 metais Bostone bu
vo didelis siuvėjų streikas, 
kuris tęsėsi 13 savaičių ir 
pasibaigė darbininkų laimė
jimu. Panaikintas užduoti
ms darbas (piece work), 
šeštadienio popiečio darbas 
ii- iškovota po $2.00 dau
giau savaitinės algos. Lie
tuviai siuvėjai per tą strei
ką-vaidino svarbų vaidmenį.

Po streiko buvo sudaryta 
bendra siuvėjų taryba 
(Joint Boaid) su bendru 
iždu. Lietuviai išreikalavo, 
kad jiems būtų duotas to iž
do užlaikomas atstovas jų 
reikalais rūpintis. Siuvėjai 
tokį pareigūną vadina “bi
znio agentu.” Pirmutiniu 
tokiu agentu buvo išrinktas 
Povilas Urbša; vėliau tas 
pareigas ėjo B. Skerstonas, 
Juozas Gudaitis, Juozas Le- 
kys ir Jonas Palaima.

Nuo 1931 metų lietuvių 
siuvėjų skaičiui sumažėjus, 
jų “biznio agento” vieta bu
vo panaikinta.

1921 metų pabaigoje dra 
panų firmos paskelbė uni 
jai boikotą. Kova buvo la-

JAU TAIP NEBEDAROMA

Čia matome demonstraciją Aleksandrijos uoste Egip
te prieš atplaukiantį Amerikos laivą. Taip buvo daro
ma, kada Amerikos jūrininkai piketavo Egipto laivą 
Cleopatrą New Yorke už trukdymą Amerikos laivams 
plaukti per Sueco kanalą, o arabai buvo už tai paskel
bę Amerikos laivą boikotą. Dabar piketavimas ir boi
kotas atšaukti, bet kiek ilgam? Pagrindinis ginčas dėl 
Sueco kanalo naudojimo dar neišspręstas.

kuose, kalnuose ir vandeny
nuose.

“Keleivis”—tas greičiau
sias keliautojas, kuris per 
55 metus, kas savaitę apke
liauja visą žemės kamuolį, 

į “Keleivi,” nepavark ir ne- 
pasenk, keliauk ir toliau, 
skelbdamas atvirą tiesos 
žodį su viltimi, kad netoli
moje ateityje aplankysi ir 
nepriklausomą demokratinę 
Lietuvą.

Laimingos Tau kelionės 
ir ištvermės!

Priimkite ir kuklią dova
nėlę.

L. Mockevičių*
Chicago, III.

• * *
Gerbiamieji,

Atleiskite, kad anksčiau 
neatsiunčiau prenumeratą 
—sirgau, ligoninėj išgulėjau 
24 dienas.

Aš Keleivį skaitau nuo 
1906 metų, buvau jo agen
tas West Pullman, rašinė
jau korespondencijų.

W. Pilypą*
Scottville, Mich.

* * *
Gerbiamoji redakcija,

Siunčiu $5 ir prašau pra
tęsti prenumeratą, atsiųsti

bai sunki. Nukentėjo darbi- Gerbiamieji, -pavardžių tų privačių asme- kalendorių, o kas liks, tai
ninkai ir žlugo kai kurios Keleivio sukakties orotra nų’ kurie atsiuntė nemažai;nežinau katram—Maikiui
firmom Notokp darbo liptii- ... saKaKpies P10Sa knveu ar tėvui—man abu gen.firmos. Netekę (lai oo, lietu- norėčiau stipriai ran-, ., ... 55 metu sukakties nri^o
viai buvo sudarę siuvimo k nasnausti visam io šta- ' I Ameriką atvažiavau sukakties pngo
kooperatyvą ii- pavadino jį f ir nXkėt d^r ilXi1924 metais k nuo to laiko A?eleivlul dar dgų
“Boston Tailoring Trust” metus kleisti tarp lietiirin Keleivi išsirašau ir kitus ra- metV- As su juo esu susipa 
vardu, bet neilgai jis gy- laisvą> drąsų žodį

SVEIKINIMAI

metus skleisti tarp lietuvių >ginu - daryti nes Ke_ žinęs nuo pradžios, nes dė-
vavo. 

Pirma letuviai Man su Keleiviu teko su- 
s^uveJal sipažinti būnant 10,000 my

leivis kovoja su visais mū- atsiųsdavo į Lietuvą, o 
sų priešais — kapitalizmu, nuo 1913 m. jį čia skaitau.
bolševizmu irkt.

Ir šiandien siunčiu vieno

niaus stoties išvažiavo į Ka- paleisti. Lietuvai atsikūrus, 
zachstaną 300 jaunuolių, buvo organizuojamos viso- 
Jie ten varomi užauginti, kios bendrovės keltis tenai
nuimti ir sutvarkyti šių me
tų tolimo ir jiems 
krašto derlių.

BOSTONO LIETUVIAI
IŠTRAUKOS Iš S. MICHELSONO RUOŠIAMOS KNYGOS 

“LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE”

ITesinvsi
Katalikai per savo “Dar- eidėti ir katalikų veikėjai,

birinką” ir savo suskinki- bet neprisidėjo. Negana kad 
muose pradėjo pravardžiuo- neprisidėjo.bet mėgino šitą 
ti Nuteriotos Lietuvos Diau- darbą suardyti. Trys jų 
gu Komitetą '‘nuteriotu ko-, vyrai buvo nuvykę pas ko
mitetu”, o jo veikėjus - “nu- misionierių Carrą ir reika- 
teriotais draugais”. Nesi
gailėjo “komplimentų įr
pačiai Lietuvos Finansinei 
Misijai. Joną Veleišį “Dar
bininko” redaktorius apkri
kštijo “laisvamaniu”, o maj. 
Povilą Žadeikį - “socialis
tų". Ar katalikai gali tokius 
remti? Atsakymas buvo aiš
kus: ne, negali! Katalikai 
privalo dėti savo dolerius į 
Tautos Fondą.

Tokią dvasią katalikų va
duose buvo palikęs karinga
sis kun. F. Kemėšis, kuris 
tuo laiku buvo jau išvykęs 
Lietuvon. Bet tokioj dvasioj 
reiškėsi tiktai aktingi kata
likų politikieriai, vadinami 
klerikalai. Palšoji katalikų 
masė, ramesnio būdo žmo
nės, ne politikieriai, rėmė 
Lietuvos Finansinę Misiją 
ir pirko Lietuvos paskolos 
bonus. Pilkėjų sąrašuose 
matėsi nemaža tokių kata
liku pavardžių. Per tris die
nas Bostono apylinkėj bonų 
buvo parduota už $60,000.- 
00.

1920 metų pavasari NLD 
Komitetas gavo iš miesto 
vyriausybės leidimą suruoš
ti viešą rinkliavą - “Lithua
nian Tag Dav” - kuri turėjo 
įvykti gegužės 8. d. Buvo

žiūrėdavo į savo kontrakto- nuo jo retjakcijos. Pil
nus, kaip į . kapitalistus, mojo karo metu dėl blogos . , .. . .
darbininkų išnaudotojus;' b paleistas B .---J? kaitytojo
tačiau nei vienas iš tų “ka- kariuomenė^ T T ietnva !ratą ir porą dolenli dovanų.ptofetų’; neiškilo aukščiau lne^,jjau ^žti> nįjj buą -Tai labai mažai bet jei visi Gerbiami keleiviečiai.

nrpnume-•

B. Kondrat
Cleveland, Ohio

taip padarymą,, tai Keleivis! Ke|ejvj skaitau nuo 1914
m. su mažom pertraukom. 
Aš pasenau, o Keleivis vis 
jaunas, vis naujų, įdomių

darb 
mirė pd' 
doj. Jeigu 
šis tas išsi

vienas jų vokiečių užimta, tai pa- "
P0*? ®“; Sukau klek galima toliau ke!-laus dar 55 metus- 
t^^Seke nuo karo lauko ir kur dau-

svetimo buvo jau sava veiklą Lietui K1®“ . duonos — atsidūriau
von perkėlusios, bet negalė- monžs p^&raukti. Lietuvių P"e JaP°nl'
jo tena, pnsitaitytu buv0 apje 500
Lietuviai siuvinio pramonėj i vietoj įsigalėjo italai betuvjų pabėgėlių, suorga- Gerbiamieji,

le nradTine daiunimae ®Ydal biznieriai, kūne Komitetą Pabėgę-1 . . . .
S* Tln turej° ?e,resnI’» ,*s,« su dla‘liams šelpti, kurio pirmi- , K,cel'7s ,.m™ 55. me‘M

X™ Šn RXnn P,panų "nka: ninku man teko būti. sukaktj, As ą pazfstu jau 40
duoną So. Bostono cukiaus B buvusiu lietuvių rango-Į na,,„ lietuviu nemnkėio metli> ° nuolatinis jo skaity- Montreal, P. Q 

vų, kurie spėjo pasitraukti kijbos, n^galėjo tojas tapau prie 30 metų. 
iš to verslo be nuostolių, pa- tyti rusiškų laikraščiu, to Tąja pi oga savo u* zmo-
__ _ ______________________ V ■ — Z     _ _ _ . _ *■ 11 I

biznį daryti, ir kai kurios jų

fabrike, kur darbas buvo 
sunkus, o atlyginimas men
kas. Kita lengviau prieina
ma darbovietė buvo “ma- 
šinšapė.” Bet daugiausia 
mūsų žmonių susispietė siu
vimo pramonėje, ktu* netru-

lavo. kad duotas rinkliavai s^ambių
leidimas būtu atšauktas, sa-į laiškų siuvyklų, kuriose 

dirbo po keliasdešimt siu-
bolševikai”. Ne

Su geriausiais linkėjimais
Louis Chepels

St. Petersburg, Fla.
♦ ♦ *

raštų jame telpa—miela 
skaityti.

Sveikinu visus bendradar
bius, būkite sveiki ir nenu
stokite rašę.

A. Pranevičių*

* * *
Gerbiamieji,

Siunčiu čekį: $4 prenu
meratai ir $1 Maikio tėvui, 
kurį sveikinu 55 metų su-

kydami, jog ta rinkliavą i”“.w *2? T“- waY -- — o----- ---------’• v,7 vejų. Siuvyklų savininkai Dabal. toje vietoJ- yra Blin. 
buvo vadinami kontrakto-
riais,” nes užsakymus gau
davo iš aprangos firmų su
tartais kontraktais.

rengiao
žiūrint tokio tiukdymo, rin
kliava įvyko ir davė Lietu
vai apie $2.000 paramos.

Visa tai buvo plačiai ap
rašyta knygoj “Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komiteto 
Veikimas”, kurią parašė to 
Komiteto Įgaliotas sekreto
rius J. Valaitis.

1920 m. į-ugsėjo 12 d. 
Komitetas sušaukė viešą su
sirinkimą, kuriame dalyva
vo ir Finansinės Misijos na
riai. Čia buvo perduoti J. 
Vileišiui likusieji Komiteto 
pinigai ir įteikta paskutinė 
ataskaita. Taip NLD K-tas 
užbaigė savo veiklą. Kaip 
rodos, toliau nenorėta dar
buotis ir dėl to, kad buvo 
jaučiama daug nusivylimo 
dėl pasiųstų Smetonos adre
su pinigų. Lietuvos spaudo
je pasirodė įtarimas, kad 
Smetona naudoja tuos pini
gus savo laikraščiui leisti. 
Bostoniečiai prašė kelis kar
tus, kad Smetona pasiaiš
kintų, bet Smetona tylėjo. 

Kolonija Šakojasi

Kalbant apie Bostoną,

Nuo 1895 iki 1913 metų 
geriausia buvo žinomi siu
vimo pramonėje šie lietuviai 
rangovai: Petras Lazaus
kas,, Padolskis, Gvazdikas, 
Juškauskas, Bratėnas, P. 
Skuduris, V. Miliauskas,-J. 
Jarašius, Iz. Latvinskas, K. 
Vervežka, J. Žvairaitis, J. 
Viltrakis, Leikus, F. Rupke- 
lis, Kaminskas, Stepas Ple- 
kavičius, Ambrozas, Stasys 
Plekavičius, A. Sakataus- 
kas, A. šimkevičius, A. Ab
raitis, M. Gudas, J. Liutke
vičius, M. Mėšlis, Dusevi- 
čius ir čižius.. Iš viso buvo 
28 lietuvių siuvyklos.

Apie 1900 m. Bostone įsi
kūrė United Garment Wor- 
kers unijos skyrius. Bet lie
tuviams ne viskas toj unijoj 
patiko irzjie pradėjo reika
lauti, kad jiems būtų duota 
teisė organizuoti sau atskirą 
lokolą. Šitą “nepriklauso
mybę” lietuviai iškovojo 
tiktai 1909 metais. Jų sky-

minėtinas yra Petras Lazau- dėi kilo mintis paprašyti n?s. ™rdu linkin!e , Ęelei- 
skas. Uždaręs savo.siuvyk- Amerikos lietuvių laikraščiu V1U1 aaf geresnes ir svieses- 
lą, jisai kartu su Juodeika atsiųsti. n®s atelties-
įsteigė South Bostone saliu- Pirmasis aisiliepė Kelei-!1.-?Iin.ė<?amitto1 Pažangaus 
ną. Abudu buvo populiarus vi^ atsiuntė kelis ekzemp- laikl^c30. sukaktj, neturime kakties proga, 
vyrai ir plačiai buvo žinoma įjojus, o vėliau ir kny<m pamiršti jo leidėjo ir redak- AA
jų “tautiška užeiga” Broad- Labai gaila, kad neatsimenu toriaus S: Michelsono jo
way ir “D” gatvės kertėje. __ ___ ________ žmonos ir kitų bendradar-
Dabar toje vietoj yra Blin- . t Jiems visiems priklauso “mano kaimynui jį atsiųsda-
strabų naktinis klubas. Rei- t°num; 1906 metų pabaigo- dįdeiė pagarba. vo į Lietuvą jo draugas. Ta
kia pasakyti, kad Lazaus- jeps pasitraukė n 190/ me-, Dabartiniams Keleivio da tėvas dar neturėjouni- 
kas buvo ir vienas dabarti- Pradėjo leisti vyorceste- iejdėjams turime pasakyti: formos, nešiojo sulopytas 
nės lietuvių parapijos stei- p?® . ,„An^enko^ i “Pirmyn, draugai, dirbkite kelnes ir suplyšusį švarką,
gėjų. Lietuvį . Keleivį tuomet fcaįp jkį šiol. Pažangiųjų lie- Jis tada ragino Maikį būti

Kitas labai populiarus lie- redagavo Jonas B. Smelsto- įtuvių ^.pg jQsų darb‘aį yra kunigu, 
tuvis South Bostone tais lai- paskul A.ntonovas j labai vertinami.” Į P. Lekavičių*
kas buvo Petras Korzonas, ’Jdabai^ dl> Montyidas). lr Nuoširdžiai sveikinu vi-Baltimore, Md. 
didelės valgomųjų daiktų iaikurJ laik^ redaktoriaus sus Keleivio bendradarbius,
krautuvės savininkas. Kaip visa; nebuvo, medžiagos lai- rėTnėjus. ' - J. . . »
Lazauskas, taip ir Korzonas į^801111 ^siųsdavo iš New Urugvajaus lietuvių kolo- Gerbiamieji Kc!e,T10 Re* 
buvo didelio ūgio, stambaus J0.1*?, . Buksnaitis. njja nera didelė, bet galime faktoriai ir Leidėjai!
sudėjimo ir inteligentiškos -SX’’ZivZ^i“™. m“ t. Gyvenimo aplinkybių vei-

^jispardavėjį.. „
^.etais.a Bostone Pf-* vietos lietuvių gyvenime ne- Lkakties minėjimo^anke-

ntx “nė. Xti

šiuo laišku siunčiamus ma
no nuoširdžius linkėjimus 
visam KELEIVIO kolekty-

gerai sekėsi, susigundė ir ,ir socralistinės minties drau- 
patys leisti laikraštį. Pasi- j
traukę iš “Keleivio,” jie

išvaizdos vyrai. To dėl, ką’
Korzonas pasakydavo ar. 
padarydavo, visi apie tai' 
kalbėdavo. " rj*;. ... OT .

Plačiai buvo žinomas »»• ‘deJO eltl 01 ęanas

kviečiami prie to darbo pri- negalima nepaminėti ir jo.rius vadinosi “United Gar-

Aš jį pažįstu nuo 1914 m., 
bet jau matydavau jį nuo 
1906 ar 1907 metų, kada

“ku rio!57”t“ &ikėltoi New ifcnu būtų, kad tokių kor^ **’ To d81 priim0
agentūra p a r d avinėdavo * X°.rkan: Ap*e .pat| ,lalką spondentų būtų visose lietu- 
laivakortes ir siųsdavo Lie- val kūne Keleivio darbi-’vių gyvenamose vietovėse
tuvon pinigus.

Lietuvių spauda
Kultūros bare, supranta-

ninkai , matydami, kad jam Ilgiausių metų Keleiviui

įkūrė “Laisvę,” kurią iš pra-
ma žymiausią veidmenj džios redagav0 Juozas Ne.
vaidino spauda. 1905 me- vėliau A. Antono-
teis Antanas žnngilas pra-' dar Uonas
d.eJ,°k*! Ke,.e,7l’ Prūseika. Visdėlto “Uis- 
q 1908 metais atpirko is jo vej„ čia nesisckė jr ifeikž. 
J. Gegužis su S. Miehelsonu. „ BrookIvnan.
Mikas Paltanavičius buvo
pirmuoju “Keleivio” redak-1 (Bus daugiau)

Pranė ir Petrą* Krygeriai
Montevideo, Urugvajus

* * «

Jonas Pakalka
Brooklyn, N. Y.

* * *
Gerbiamieji,

Sveikinu sukakties proga. 
Siunčiu dviejų su puse metų 
prenumeratą ir $15 Maikio 
tėvui naujiems batams.

John Krukoni*

Spauda—geriausias ora
torius, nes ji kalba tūkstan
tiams ir milionams. Spau
dos balsas pasiekia visur 
gyvenančius: miškuose, lau- Paterson, N. J.
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rius, kuris tą lėktuvą yra su- 
i planavęs specialiai žvalgy
bos tikslams. Jisai atsidė- 
1 pęs išstudijabo Maksvos pa
gamintą sudužusio lėktuvo

.nuotrauką ir tvirtina, kad 
toji nuotrauka parodo pačių 
rasų mašinos laužą. Todėl 
jis ir daro išvadą, kad jo 
suruoštasis lėktuvas nebuvo 
numuštas, bet dėl kokios 
nors priežasties nusileido 
sveikas ir rusai jj pasigrobė, 
kad galėtų ištirti, kaip jis 
padarytas. Dėl to ir lakūnas 
išliko gyvas, ir rusai dabar 
rodo pasauliui mažiausias 
smulkmenas^ kurios buvo 
amerikiečių lėktuve: jo fo
tografinį aparatą, padary
tas jo nuotraukas, visus raš
tus, begarsį pištalietą ir net 
mąžutę, nuodais užtaisyta 
adatą lakūnui nusižudyti, 
kad nepatektų j priešo ran
kas gyvas. Kokiu gi būdu 
tie daiktai galėtų išlikti 
sveiki, jeigu lėktuvas būtų 
sudužęs ir apdegęs? Ir jei
gu lakūnas išliko gyves, ko
dėl jis nepavartojo tos ada
tos nusižudyti. Šitie faktai, 
tėve, ir verčia žinovus ma
nyti, kad Maskvos paga
minta sudužusio lėktuvo
nuotrauka yra apgavystė.

—Olrait, Maik, jeigu ži-
miegojai giau sūguvusi, o vis dėlto novai taip sako, tai gali būt, 

netriušmauja. kad taip ir yra. Ale aš visgi
—Aš įokuoju, Maiki, kad norėčiau žinoti, kas iš tokio 

Chruščiovas nori prieš svie- biznio galės išeiti. Girdėjau, 
tą pasigirti, kad jo strielčiai šią savaitę j Paryžių 
taip gerai šaudo. Sako, renkasi visos didelės galvos 

lermą Maskva pakėlė prieš su viena bomba numušė ta^is fP*® nusiginklavimą.
.Ameriką dėlto šnipo, ka-1 Amerikos raplena iš padan- ^u> k“ taiP tu rokuoji, ar 

1 dabar jau bus ant žemės pa-
—Tas tiesa, tėve; girtis kajus, ar dai didesnė vaina?

I jis mėgsta ir giriasi, bet pa- —Greičiausiai, tėve, bus
Į saulis tais pasigitimais ne-taip kaip buvo: nei taika, 

tėvas negalėtum dėl to už-' nori tikėti. Ekspertai, kurie nei karas.
migti. : : tuos dalykus gerai supranta, --------------------------------

—įtaiki, ne aš vienas ne- stačiai sako, kad jis meluo-
užmiegu. Zacirka sakė, kad ja.
ir jam miegas nelenda. Jis —O kur čia galėtų būti
rokuoja, kad mums ameri- melas? 
korams, dabar bus didelė —Visų pirma, tėve, tas
sarmata. lėktuvas skrido 12-kos my-

—Aš, tėve, nematau čia . lių aukštumoje, ir skrido la- 
jokios sarmatos.

—Kaipgi tu gali nematy
ti? Juk dabar visas svietas 
žinos, kad Amerika šnipinė-

—Maik, ar tu 
pereitą naktį?

—Miegojau.
—O aš negalėjau užmigti. 
—Kodėl?
—Nū, ar tu nematei, kokį

tras lėkdamas padangėmis gių. 
traukė Sovietų žemės pik- 
čerius.

—Bet aš nematau, kodėl

MONTREAL, P. Q.

Gabūs lietuviai

ja Rusijos sekretus, fotogra
fuoja Chiuščiovo krepastis.

—Bet tai nėra jokia nau
jiena, tėve, ir nėra jokia 
sai-mata. Būtų didesnė sar
mata ir naujiena, jeigu 
Amerika to nedarytų, nes 
tai reikštų didelį jos apsi
leidimą. Kiekviena valsty
bė nori žinoti kitos paslap
tį, to dėl jos visos laiko kad
rus šnipų ir skiria jų veiklai 
daug pinigų. Sovietų Rusi
jos valdžia daugiau šnipinė
ja Amerikos paslaptis, negu 
Amerika Sovietų slaptybes. 
IrAisi tą žino.

—Ale Amerika Maskvos 
šnipų nesugauna, Maiki, o 
Chruščiovas capt—ir nutvė
rė mūsiškį! Tai vot, Maiki, 
kodėl markatna ant dūšios.

—Pagauna, tėve, ir Ame
rika. Juk nelabai seniai po
rą tokių specialistų, kurie 
čia dirbo Maksvai, Amerika 
nusiuntė pas Staliną, o kiti 
sėdi kalėjimuose. Pereitą 
savaitę ir Šveicarijoj buvo 
sugauti du Maskvos šnipai.

—Veidiminut! Ar tu čia 
nepadarei misteiko? Juk 
Stalino jau nėra; jį velnias 
jau nusinešė.

—Taigi tenai ir tiedu 
Maskvos šnipai buvo nu
siųsti. Tai buvo Rozenber
gai.

—Dac rait, Maik! Dabar 
aš atsiminiau.

—Taigi matai, tėve, kad 
Chruščiovas be reikalo mu
ša visais būbnais ir rėkia 
paraudęs apie vieną sugau
tą Amerikos šnipą. Jo pa-

Zieių sūnus McGill uni-
veraitete yra gavęs chemi-

, . . T .. , . . jos daktaro laipsnį ir sėk-
ba^T,‘ I715,bjvo Vls“ mingai duba savo specialy- 
nedidelis, padarytas specia-
liai vienam žmogui. Kai jis. * . .................. . , .
skrenda tokioj aukštumoj,! A‘ Vlclu?’ 'sle"\et ba,gęs 
nuo žemės negalima jo ma- mmetą umveiaitetą,. gavo 
tyti. O jeigu gėris žiū- stipendiją daktaro laipsniu! 
linus lr būtų galima pama-i !'uost,s, J^inese Amen‘ 
tyti, tai vistiek joks prieš-i “į?3,/. , . -
lėktuvinis ginklas' negalėtų • Ed. Matulevičius, baigęs 
nuo žemės ji nasiekti. i Verduno aukšt. mokyklą ir

-Bet negali žinoti, Mai- stipendiją, sėkmingai
ki; i-uskiai gali turėti tokių ■ s “dijuoja inzmenjos mok- 

’ sius McGill universitete.
Kartu su juo studijuoja ir 
kitas gabus lietuvis—B. Ki
nas.

Lasaliečių Milerių sūnus, 
jau prieš kelerius metus bai
gęs teisių mokslus, sėkmin
gai verčiasi advokato prak
tika.

Bernotų sūnus Montrealyj 
yra vienintelis lietuvis no
taras.

bombų, ką repleną pasiveja. 
Juk jie suėmė visus geriau
sius vokiečių mokslinčius. 
O vokiečiai dar prie Hitle
rio šaudė bombomis per 
marias į Angliją. Taigi gali 
būt, kad ir Amerikos šnipą 
numušė su tokia bomba.

—Tėve, jeigu tokia bom
ba pataikytų į lėktuvą, tai 
ne tiktai lėktuvas, bet ir la
kūnas būtų sunaikintas. O 
dabar Chruščiovas pasako
ja, kad Amerikos lakūnas 
esąs “labai gyvas ir spardo
si.” Jeigu jis gyvas, tai reiš
kia, kad to lėktuvo neužga
vo jokia bomba.

—Ale visgi jis buvo nu
šautas žemėn, Maiki, ba 
Maskva padarė ir pikčerį, 
kuris parodo jį žemėj sudu
žusį. Iš jo beliko tik krūva 
laužo, aiškiau pasakius tik 
džionkas.

—Bet kažin, tėve, ar tas 
laužas nebus apgavystė?

—Koki apgavystė?
—Ogi gali būti, kad toji

nuotrauka parodo pačių ni
šų sudužusį kalinį lėktuvą, 
o ne tą, kuriuo skrido taria
mas Amerikos šnipas.

—O kaip tu tą išfigeria- 
vai?

—Tokia išvadą, tėve, yra 
paradęs C. L. Johnsonas,

tie? šnipų Amerika yra dau- Lockheed lėktuvų inžinie-

Aplankys Hawaju»
Vienas labiau žinomų bi

znierių, pradininku vadina
mas G. Mačionis, kuris Ver- 
dune turi valgomųjų daly
kų krautuvę, žada vykti ato
stogų į Hawajus ir ten ap
lankyti Keleivio uolų ben
dradarbių A. Jenkinsą. -

G. Mačionis nori pats įsi
tikinti, ar tikrai Hawaju°se 
taip gražu, kaip A. Jenkins 
rašo.

Petroniai įsikuria 
Riverside Parke

Ilgamečiai Verduno gy
ventojai B. ir P. Petroniai 
išsikelia į Riverside Park, 
kur jau gyvena Stasiuliai, 

i Matiukai, Piešinos, kurie 
ten yra pirkę gražius na
mus. Sėkmės naujakuriams.

Kaimynas

KELĘIVIS fiC. BOSTON

ŽALGIRIO-GRUNVALDO KAUTYNES
580 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

DR. V. SRUOGIENE, Batavia, III.

(Tęsinys)
Žalgirio * Grunvaldo - Tannenbergo kautynės 

1410 metais liepos 15 dieną

Visi jautė, kad ruošiamos atvirame lauke kautynės 
būsiančios labai didelės. Tačiau, kiek jose karių dalyva
vo, neturime tikslių žinių. Amžininkai metraštininkai pa
tikimų žinių netuiėjo, o vokiečiai, norėdami pateisinti 
taip jiems netikėtą pralaimėjimą, vėliau sąmoningai išpū
tė sąjungininkų jėgas. Seniau paduodami skaičiai, esą 
ordino pusėje buvę 50,000 pačių kryžiuočių kariuomenės 
ir dar 44,000 jų talkininkų, yra labai perdėti. Šiandien 
manoma, kad kryžiuočiai turėjo iš viso 13,000 ar 15,000 
karių, lenkų su lietuviais ir visais samdiniais buvo žymiai 
daugiau, iš' jų tarpo Lietuvos kariuomenė sudarė du treč
dalių. Jei sąjungininkų iš viso buvo 40,000, tai lietuvių 
turėjo būti ne mažiau kaip 25,000 karių.

Svarbiausią kariuomenės dalį sudarė sunkiai gink
luoti raiteliai, šarvuoti patys ir jų arkliai. Jų ginklai bu
vo „labai įvairūs: ilgos ietys, dideli kardai, kirviai, buo
žėj plaktukai. Raitelių palydovai buvo ginkluoti lankais 
sp-Strėlėmis ir apsaugoti skydais. Pėstininkai ėjo kaip 
tųmai, ginklanešiai, arklių prižiūrėtojai, gurguolių pa
lydovai" Būrį sudai^ė 300-400 vyrų, kiekvienas būrys tu- 
r^jp.ąavo vėliavą. Daugumoje Lietuvos vėliavų plevėsa
vo Vytis — baltas ar juodas raitelis raudoname dugne, 
matąsi ir Gedimino stulpai. Lietuvos ir lenkų jungtinės 
ksdūomenės slaptažodis buvo—Krokuva ir Vilnius.

'.. Aname kare jau buvo panaudota artilerija—Vytau
to patrankos buvo pagamintos Vilniaus liejyklose ir, ly
giai kaip ir kryžiuočių, turėjo akmeninius sviedinius. Ge
riausiai ginkluota ir aprūpinta buvo vokiečių kariuome- 
rtė.' Lenkų kaliai buvo gerai ginkluoti, geriau už lietu- 
yiūš, bet nedrausmingi, jie net stebėjosi lietuvių susi
klausymu, organizuotumu. Iš viso atrodo, kad kaip vo
kiečių, taip ir lenkų bei lietuvių karių ginklai ii- apranga 
turėjo būti panašūs, nes sąjungininkų kariai, kad galėtų 
atskilti savuosius nuo priešo, turėjo prie rankovių šiaudų 
griežtes.

Iki
nuomonės istorikų tarpe, • kūno trenksmai ir į kariaujančius pasipylė lietus . . .D.L.K. VYTAUTAS
kas gi iš tikrųjų sąjunginin 
kų kariuomenei vadovavo— 
Vytautas ar Jogaila? Jogai
la, kaip karalius, atsieit pa
dėtimi aukštesnis už Vytau
tą, skaitėsi visų karinių jė
gų formaliu vadu. Priešaky 
lietuvių stovėjo Vilniaus 
vaivada Manvydas, o lenkų 
—Žindi amas iš Moškovicų. 
Vytautas buvo paskirtas po
rą dienų prieš kautynes su
darytos kelių asmenų karo 
tarybos pirmininku ir fakti- 
nai visam žygiui, visam mū
šiui, vadovavo. Iš Lietuvos 
karo vadų pašymėtini dar 

Lietuvos maršalas čapuma, Žemaičių seniūnas Rumbau- 
das, Kauno vaivada Sungaila, Ukmergės—Kęsgailą, 
Smolenskiečių vadas Lengvenio Algirdaičio sūnus Jurgis.

Liepos 10 d. sąjungininkų kariuomenė jau priartėjo 
prie atskubančių kiyžiuočių. Jogaila, norėdamas dar ban
dyti išvengti kraujo praliejimo, nusiuntė pas ordino vir
šininką pasiuntinius, siūlydamas taiką, bet vokiečiai iš
didžiai atmetė išriestą ranką, atsakydami, kad ginčą gali 
išspręsti tiktai kardas.

Po to sąjungininkų kariuomenė užėmė pozicijas. 
Kaip tik tuo metu pas juos atvyko vokiečių imperatoriaus 
pasiuntinys, pranešdamas, kad imperatorius skelbia lie
tuviams ir lenkams karą. Nois tatai padėties pakeisti ne
galėjo, atsargusis Jogaila tai nuslėpė nuo savo karių, ne
norėdamas jiems nuotaikos prieš- kautynes numušti.

Liepos 15 d., naktį iš pirmadienio į antradienį, mū
siškių kariuomenė stovėjo aukštumose 2 mylios nuo Ta- 
nenbergo ir Giunvaldo, ties slėniu, prie kurio jiems iš de
šinės žvilgėjo Laubeno ežeras. Vytautas numatė mūsiš
kiams pozicijas taip, kad dienos metu'per kautynes vo
kiečiams saulė šviestų į akis. Bet kaip kariuomenės buvo 
išrikiuotos—smulkesnių žinių r.ėra.

Vokiečiai sustojo ant kalnelio kitoje slėnio pusėje— 
slėnys tarp abiejų kariuomenių buvo kokių 3 ketvirtainių 
mylių didumo, visas apaugęs krūmokšliais, duobėtas, čia 
ir įvyko lemiamos kautynės. Kadangi kelias į Marijen- 
burgą ėjo pro Tanenbergą, vokiečiai prieš jį sustojo, už
stodami mūsiškiams kelią. Kryžiuočių dešinysis sparnas 
atsirėmė į aukščiausią šios apylinkės kalvelę ties Liud- 
vigsdorfu. į kairę nuo lietuvių, už miško prie Liudvigs- 
dorfo sustojo lenkai.

Naktį pakilo didelis vėjas, audra ir lietus, mūsų ka
riai negalėjo statyti palapinių. Betgi jie buvo pasilsėję, 
vokiečiai gi net neatsipūtę po skubaus žygio—nors jie 
vylėsi kaip tik gerai parinkę kautynių vietą ir užėmę pa-

Puslapis penktas

ŽALGIRIO MCŠK) BRĖŽINYS

1 — lietuviai, 2 — Įsakai, 3 — krviauočrai. Taigi, kry- 
žiuočii; liui.os kairi j viršuj, lietuvių dešinėj viršuj, len

kų — apačioj.

togiausias pozicijas. Auštant dangus prasiblaivė.
Mūsiškiai nenorėjo pirmi pradėti mūšio, delsė, lauk

dami kad iniciatyvą, tad ir atsakomybę, pasiimtų vokie
čiai. Taip ir įvyko. Ulrich von Jungingen nekantraudamas 
pasiuntė pas Vytautą ir Jogailą du pasiuntiniu, kurie įtei
kė mūsų valdovams du nuogus kardus su ironiškais žo
džiais, raginančiais greičiau išeiti iš krūmų ir ptadėti 
kautynes. Karalius priėmė kardus ir atsakė, kad nors ir 
pakankamai turi ginklų, tuos sau pasilaiko, kad jie padė
tų ginti jo teisingą reikalą.

Kaip paprastai, prieš kautynes kariuomenėms buvo 
atlaikytos pamaldos. Vytautas, kaip visada karatas ir ne
norėdamas nustoti laiko, ragino dar besimeldžiantį Jo
gailą paskubėti. Nesulaukęs mūsiškių puolimo, ordino 
magistras turėjo skubiai pakeisti sumanytą gynimosi pla
ną ir pirmas pulti. Kai tik pirmosios vokiečių sunkiai gin
kluotų riterių voros, giedodamos šventas giesmes, ėmė 
leistis nuo kalnelių ir susidūrė su mūsiškiais, Vytauto ir 
Jogailos buvo duotas ženklas pradėti. Sutrimitavo trimi
tai, pasigirdo duslūs būgnų dundėjimas ir lietuviai pasi
leido nuo savo kalnelio pi iešo link.

Užvirė baisi, negailestinga kova—vyro prieš vyrą. 
Kryžiuočiai buvo paleidę keletą šūvių iš patrankų, bet 
kariuomenėms susimaišius, daugiau artilerijos ir neteko 
panaudoti. Pakilo toks baisus triukšmas, kad gyvento- 
tojai girdėjo jį už kelių mylių, kilo užtemdžiusios saulę 

šiol nėra vieningos dulkės, pagaliau susirinko juodi debesys, pasigirdo per-

Kautynių metu Jogaila dėl savo padėties buvo sau
gojamas atokesnėje vietoje toliau nuo mūšio sūkurio. Jo 
apsaugai buvo paskirta Kaributo Algirdaičio sūnaus Žy
gimanto vėliava (Jogaila visada ir Krokuvoje laikė žmo
nes iš Lietuvos/ net tarnais lenkais nepasitikėdamas). 
Apsivilkęs puikiausiais šarvais, nors pats į kovą nėjo, 
bet raitas nuo kalnelio prie ežero stebėjo kautynių raidą. 
Kartą ir jis atsidūrė aiti besikaujančiųjų—vienas kry
žiuotis, jį pažinęs, puolė, bet Jogaila pats apsigynė, o tik 
lenkų riteris Zbignievas Olesnickis pribaigė sužeistąjį 
priešą, nusikalsdamas viduramžių riterių etikai—tas įvy
kis vėliau ilgai jam trakdė Romoje tapti dvasiškiu—vys
kupu. Jogaila, stebėjęs mūšį, vis siuntė dalinius į pagal
bą, kur reikėjo, o ragindamas taip šaukė, kad į galą bu
vo visiškai užkimęs.

Vytautas gi visą laiką raitas, tik keisdamas nuvary
tus žirgus, kaip žaibas švaistėsi pačiame mūšio sūkury, 
nepaisydamas pavojaus. Nors jau šeši kryžiukai slėgė jo 
pečius, jis degė, kaip jaunas, viską matė, viską sekė, da
vinėjo įsakymus, vedė pačias kautynes, reikalingais ma
nevrais paremdamas mūsų karius.

Taigi, pirmieji su vokiečiais susirėmė lietuviai. Apie 
valandą trako žudynės, krito vyrai, krito arkliai, kitų žir
gų kanopos be atodairos juos mindžiojo . . . Vis neaišku 
buvo, kieno pusėje peravara. Staiga lietuviai ėmė trauktis 
ir ratu spiuko iš mūšio lauko. Daug apie tai buvo rašyta 
ir kalbėta: lietuviai pabėgo! Bet kaip vėliau paaiškėjo— 
tai buvo Vytauto manevras—pasimokęs iš totorių, jis ati
traukė savo kariuomenę, priversdamas priešą paskui vy
tis ir nutolti nuo įvykių centro, kad vėliau, grįžęs, suduo
tų netikėtą smūgį iš šono.

Tuo tarpu su vokiečiais susikimba pagrindinės len
kų jėgos. Jos didelės, vyrai gerai ginkluoti, visu smarku
mu puola vokiečius, drąsiai kaujasi, bet kryžiuočiai išme
ta naujas sunkiai ginkluotų riterių voras. Jos spaudžia 
lenkus, kurie linksta, nebeatsilaiko. Jau jų valstybinė vė- 
.liava susvyravo,'ko tik neatsidūrė priešo rankose . . . Ki
lo sumišimas. Šiuo kritiškuoju momentu Vytautas siun
čia į kovą žemaičius, totorius, samdinius čekus su jų tau
tiniu didvyriu Jonu žižka, valakus. Pasigirdo šūkiai: 
"Lietuva grįžta!” Kautynių įkarštis pasiekė viršūnę. Po 
7 valandų kovos prasidėjo paskutinis aktas — visiškas 
kryžiuočių sutriuškinimas. Ties Žalgiriu - Crunvaldu - Ta- 
nenbergu tą atmintiną liepos 15 dieną žuvo visa kryžiuo
čių galybė.

<Bus daugiau)

Pastaba. Praeitame numery išleista eilutė: “burgo 
ilgas susirašinėjimas, kaltinimai, reikalavimai,” kuri tu
rėtų būti pirmosios skilties teksto iš viršaus 36-oji. Tek
ste išspausdintoji 36-oji eilutė turėtų būti nukelta į 38-ąją 
eilutę.
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A. SVEIKAS

AMER1K0NKA
(Tęsinys*

Juozo Palubio dai-bas supažindino ji su daugeliu 
žmonių, kurių jis nebūtų sutikęs, jei nebūtų dirbęs krau
tuvėje. Jis ip.ato pažinti jų savumus ir išmoko atatinka
mą žodį jiems pritaikyti. Darbas darėsi lengvesnis, nesi
jautė tokio Įtempimo, kaip anksčiau. Jis nustojo bijoti, 
kad nepataikys ką pasakyti. įgijo pasitikėjimo. Ir, ro
dos, liežuvi jam būtų kas atiišęs: kalbėjo laisvai ir daug, 
kartu atlikdamas pirkėjų patarnavimo darbus. To dėl 
kitiems laukiantiems nebuvo nubodu ir dažnai eidavo 
įvairūs pasikalbėjimai, kurių centriniu aktorium buvo 
Juozas.
• Šeimininkas buvo labai patenkintas Juozo darbu. Jie 
abu sparčiai patarnaudavo ir jų klijentų skaičius nuolat 
didėjo. Tačiau šeimininką slėgė žmonos liga ir sunkumai 
apsitvarkyti. Be krautuvės, jis turėjo kitus namus kieme, 
kur išnuomodavo kambarius '‘burdingienams.” Žmonai 
susirgus nebuvo kam tų namų prižiūrėti. Samdytos mote- 
lys keitėsi ir jokios tvarkos nebuvo. O ką jau kalbėti apie 
savo butą ir pagalbą krautuvėje. Kai šeimininkas nusi
skundė bėdomis, Juozui atėjo galvon mintis, kad reiktų 
išnuomoti tuos namus su visais “burdingienais.” Su Ona 
apsivedę galėtų čia pat apsigyventi. Onai nereiktų dirb
ti siuvykloje ir būtų šioks toks pelnas. Pasitarė su Ona ir 
Gražuliais. Visi pritarė, šeimininkas labai nudžiugo Juo
zo pasiūlymu perimti namus kieme ir greit sutarė nuomą. 
Tačiau atsirado kitos kliūtvs. Persikeliant Gražuliams irI *
kai kurie jų draugai panoro persikelti “'ant naujo burdo.” 
Onos draugė Balaišierė nenorėjo atsilikti. Visiems su
gūžėjus beveik nepasiliko vietos šeimininkams. Be to, 
Juozui pasirodė, kad tokioje didelėje kompanijoje gal

ŠITOKIĄ VALANDĄ VI SI YRA PATENKINTI

Anglijos karalienės sesuo Margaret su savo vyru Antony Armstrong-Jones, grį
žę po jungtuvių į Buckingham rūmus, iš balkono linksmi mosuoja susirinkusiai 
miniai. Patenkinta atrodo ir j juos žiūr inti viena iš jaunųjų pamergių.

PAVASAR1O G£L£S

Konvalijos — pavasariniai skambaliukai— 
Balti kaip porceliano angelų galvutės— 
Ant juodžemio aistringų pinavijų lūki,— 
Narcizas šypsosi iš po ledų atkutęs;
Purienos paupiais, miškuos palazdinėliai, 
Ant din ų ožkabarzdžiai pumpurus iškėlė; 
Kiekvienai žaliai viksvai ir kiekvienai gėlei 
Danguj kaip skambaliukas virva vyturėlis.

Faustas Kirša
i

(Iš “Šventieji akmenys”)

ti naujas bananų šaknis, kaistuose saulės spinduliuo- 
Nauji bananų krūmai greit se. To dėl ji auga greičiau ir 
auga ir po 1 metų jau duoda greičiau prinoksta. Taip vai- 
pirmą derlių. sius tampa su kupra.

Banano vaisiai turi daug y. Funkienė
krakmolo ir cukraus. _________________

‘ Ar esate pagalvojusios, AUKA BALFUI
kodėl bananų vaisiai ne tie- --------
sūs, bet su kupra? Jie au- Balfo centrui P. Vosylius 
ga kekėse prie stiebo prisi- iš Willow River, B. C., Ca- 
glaudę - bananas prie ba-nada, atsiuntė $20, kuriuos 
nano taip, kad vidaus šonai aukojo: 
beveik negauna saulės, o iš-! P. Vosylius $10, o K. Dul- 
orinė pusė visą laiką yra kys su A. K. po $5.

įdomūs laiškai
jų paskutinės dienos gyve-

. . nimo buvo labai sunkios—
?iek k jie laukė mirties valandos, 

pataisę^ čia gimusios lietu-giandien> atrodo, viskas 
taitės Izabelės Bendinskai- naujoviškai—ir mirtis štai- 

ateina. Dabar viskas

Spausdiname

tės-O’Connor, gyv. 
ville, Pa., laišką. 

Gerbiamieji,
Įdedu $4 ir prašau siųsti 

Keleivį mano mamytei.

Frack- ga
j greitai ir staiga.

Izabelė M. O’Connor 

H

viai, patys net katalikiškų 
laikraščių neskaitydami, ne
galėjo pakęsti kad kas nors 
drįsta kitokį laikraštį skai
tyti. Jie tokius vadina bol
ševikais, o kunigas bažny
čioje juos prakeikia ir siun
čia į peklą. To dėl motina, 
(ji priklauso parapijai) ne- 
beišsirašė Keleivio savo var
du, bet ji pirkdavo pas 
agentą. Bet jis nustojo Ke
leivį pardavinėjęs.

Mano motina išsikėlė į 
tokią vietą, kur kaimynystė
je nėra lietuvių ir to dėl aš 
noriu dabar jai Keleivį išra
šyti. Dabar jau jai kaimynai 
dėl laikraščio skaitymo ne
malonumų nebegalės da
ryti.

Mes esame katalikai, ei
name į bažnyčią, bet mano- 

‘ me, kad patys galime spręs-

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Jai jau 83 metai, jau akys cl° »
nebemato taip, kaip seniau, f3l°omf‘e.ld’ £• b talf' g 

nebus jau taip patogu gyventi. To dėl pasikalbėjęs su šei- .bet ji dar viskuo domisi ir ??. ^iLtas- B
inininku ir sužinojęs, kad su laiku pasiliuosues butas pir= is°ri Keleivį skaitytį. Jos gy-:
niame name, kur yra krautuvė, nutarė palaukti su vedy- .venimas buvo sunkus. Ji Gerbiamieji, 
bomis. Tuo tarpu Ona nemetė darbo siuvykloje. Brikai- tapo našlaitė, jokios j Prašau pranešti Keleivio
hėjo Balaišienę šeimininkauti. šiai akys gedo ir darėsi ?eąavo lankyti j prenumeratos kainą. Aš ne
vis sunkiau siuvykloje dirbti. To dėl apsiėmė šeiminin- dovanų grasyti savo
1, X- • X , -K 1- • • n n • • 1 amžiaus ir kitais metais is- motinai. Jūsų adresą as atsi- K ® ačkauti ir tvarkyti namą burdingienams. Ona jai pagel- tekėjo už mano tėvelio menu iš anų laikų, kada gy-v 
bėdavo iš darbo atėjusi. Jin gis ir Jonas Gražuliai apsi- Adomo Bendinskio, su juo ir„i ėJEL vel skaitysiu Keleivį, kai

gyveno pas seserį. O ši vis dar siuvykloje dirbo. Visa šei- susilaukė dviejų sūnų ir tri-
mininkė pasidarė Balaišienė ii- jai šeimininkauti ir kitus jų dukterų.
“rundyti” labai patiko. Valgyti virė visiems ir Juozui at-

‘ -rr . vei SKaitvsiu jveieivi, nai
venau pas tėvus. Kol tėvas man0 motina į perekaitys.
buvo gyvas, jis skaitė Kelei- i _________

į vį. Mano motina po jo mir- j Redakcijos pastaba. Laiš- 
1938 metais tėvelis mirė, įties nebepratęsė' prenume- ko autorės pavardės dėl su

nešam produktus iš krautuvės visi pradėjo geriau ir ska- o 1956 metais mirė ir mano ratos, nes nenorėjo kęsti prantamos priežasties ne- 
niau valgyti. Balaišienė nustatydavo namų tvarką ir mi- brolis Frankis, kuris dirbo j k ai m ynų užgauliojimų, skelbiame.
tybą. Ėmusi šeimininkauti ji visa atgijo. Susijaudinusi Sullivan Review laikrašty. Mat, aplinkui gyvenę lietu- j 

Jis mokėjo lietuviškai skai-pasakojo Onai:
—Aš dabar tikra gaspadinė. Tu, Onute, Juozas ir ta

vo broliai tai lyg būtumėt mano šeima. O “burdingie- 
riai” tai ir samdiniai ir svečiai. Jiems reikia įsakyti kaip 
tvarkytis ir griežtai prižiūrėti, o iš kitos pusės reikia kaip 
svečius

tyti ir rašyti.
Tėvelis skaitė Keleivį il

gus metus. Jis dirbo anglių i 
kasyklose. Gyvenome mes ‘

BANANAI

- .. „ . , Ar j 1 • mažame Mildred, Pa., miesuvozoti, kad neisbegiotų. Man daug maloniau j . 
čia šeimininkauti, negu siuvykloje dirbti. ’

—Juozas sako, kad tu, Balaišienė,' tiktum ir klebono

kuriame buvo 300 
gyventojų. Tėveliai mažai 
turėjo lėšų mus vaikus leisti,

gaspadinė,—Ona jai pataikavo. O Juozas tikrai buvo • į kolegijas ar universitetus,
patenkintas tokiu reikalų susidėstymu.

Pragyvenimas ir prasimaitinimas jiems atpigo. Vi
si dirbo ir jų uždarbiai padidėjo. O, iš Balaišienės tvar- j ta slaugė. Esame dėkingi tė- Į 
komo “burdingierių” namo ir šis tas atlikdavo. Taigi, pi- Įveliams ir nenorime atrisa- 
nigai taupėsi. Jis tik laukė, kada žadėtas butas pasiliuo-
suos. Tai ūžta ūko ilgiau negu jie manė. Ona buvo paten-
kinta, kad pasiliko dirbti siuvykloje. Savo veržlumu pra- įatlmamvta išmoko I 
atgyventi jie labai sutarė su Juozu. O dabar Ona juto, tik tėveJ|iui mirus^
kad jų sutaupos sudaro lyg ir kietesni “gruntą” po kojo-

bet visi baigėme vidurines 
mokyklas, aš esu registruo-

kyti to, ką jie mums davė, 
ko niekas negali iš mūsų

JIS VIENINTELIS

1915 m. gegužės 7 d. vokie
čių povandeninis laivas pa
skandino Amerikos keleivių 
laivą Lusiiania. Nuskendo 
1,198 žmonės. Iš išsigelbė
jusių šiandien tik vienas 
Thomas Snowden iš Lynn, 
Mass., bėra gyvas. Jis da
bar jau yra 76 m. amžiaus.

gruntą
mis. Tardavosi ir su Jurgiu, kuris pagelbėdavo Balaišienei 
vyriškus namų apyvokos darbus aptvarkyti, o kai kada 
ir Juozui krautuvėje pagelbėdavo. Jonas gi mažai į na
mų reikalus besikišo. Tačiau visų gyventojų jis buvo la
biausiai mėgiamas. Gal būt dėl to, kad kalbėdavo apie 
kitus reikalus. Dainos, vaidinimai, unijos, laikraščiai, 
streikai, organizacijos,—visa tai veržėsi tiesiai iš Jono 
širdies. Naujai atvykę klausėsi jo kalbos išsižioję, o se
niai čia gyvenantieji vesdavo ilgus pasikalbėjimus ar
ba sukeldavo visiems Įdomius ginčus. Pas jį lankydavosi 
Balvočius ir jis suėjo Į pažinti su pirmojo namo dviem 
įdomiais gyventojais. To namo viršuje buvo “salkos,” 
kur atskirus kambarius turėjo Stanislovas Mildužis ir Fe
liksas Balevičius. Mildužis buvo spaustuvininkas, dirbęs 
šioje srityje Rusijoj ir čia Amerikoje piima lietuviškuo
se laikraščiuose, o vėliau angliškose spaustuvėse. Tai bu
vo labai santūrus vyras, kuris lankydavo lietuviškus susi
rinkimus ir dėjosi prie kai kurių bendrų darbų, tačiau tai 
darydavo santūriai ir apsvarstęs. Dažnai žmonės kreip
davosi į jj išmintingu patarimų gauti. Tačiau jis pats nie
kur nesiverždavo ir laikydavosi atokiai nuo organizaci
nių įsikarščiavimų. Jo kaimynas Feliksas Balevičius buvo 
Rusijoj baigęs technišką mokyklą ir dirbęs atsakingą 
darbą viename Rygos fabrike. Tačiau dėl streiko ir po-

aš ją išmokiau.
Minėtas Mildred šiandien

turi 900 gyventojų, kasyklos 
užsidaiė, bet veikia batų 
dirbtuvė. Lietuvių jaunoji 
karta susimaišė su kitomis 
tautomis per vedybas. Dar 
yra kelios senelėsi, kurių vy
rai jau seniai mirė. Vyrai 
angliakasiai gavo astmą ir

Valgome juos pasigar
džiuodamas, o ar žinome, 
kur ir kaip jie auga, kaip 
pasiekia krautuvę, kurioje 
juos perkame.

! Bananas—karštų kraštų, 
atogrąžų augalas. Svarbiau
sios vietos, kur bananai au
ginami, tai vadinamosios 

, “Bananų respublikos”—Vi
durinės Amerikos valsty
bės: Kostarika, Hondūras, 
Panama, Gvatemala ir kt. 

i Bananai labai seniai ži
nomas augalas. Jau prieš 
2,000 metu tas augalas su
rastas Indijoje ir iš ten jis 
išsiplatino kitur. Į Europą 
bananai tepateko tik prieš 
100 metų. Seniau jie buvo 
tokie brangūs, kad juos tur
tuoliai tegalėjo pirkti. Mat, 
banannai greitai genda. 
Tarp jų nuskynimo ir į 
krautuves pristatymo turi 
praeiti ne daugiau kaip 30 
dienų. Seniau sunku buvo 
per tokį laiką atvežti, ir to 
dėl jie kelyje sugesdavo. 
Bananai skinami dar nepri
nokę. prinoksta jie kelyje. 
Šiandien, esant naujoviš
koms susisiekimo priemo
nėms, nebėra galvosūkio, 
kaip bananus ten ar kitur 
nuvežti. Dabar yra atskiri 
bananams vežti laivai, kurie

litinio apkaltinimo pabėgo Amerikon, čia kiek pavargęs 
pagaliau gavo gerai apmokamą darbą savo specialybėje.
Daug skaitė, lošė šachmatus, bet į organizacinį darbą ne
sidėjo. Balevičius turėjo aštrų protą ir aštrų liežuvį ir da
žnai jo pastabos būdavo labai netikėtinos ir neįprastos.
Tačiau jis nesivaržė savo mintis reikšti ir niekam nieka
dos nepataikavo ir nesistengė įtikti.

Tie du pirmojo namo pastogės gyventojai savo bu
veinę kiekvienas savaip vadindavo, Mildužis sakydavo i
“pliepė,” Balevičiui “salkos,” o šeimininkas “^’ck’u.” i kekių. 100’000 ba 
Jie susipažino su naujais kiemo “burdingieriško” namo Į Bananų krūmai pasiekia 
tvarkytojais ir susigundė Balaišienės virėjiškais gabu-į net iq jardų aukščio ir duo- 
mais. Ateidavo valgyti pietus. Balaišienei ir pajamos ir da iki 200 vaisių. Jie skina- 

1 didelė garbė. Taigi stengėsi, kaip įmanydama. mi 2-3 kartus per metus, bet
(Bus daugiau) kas 2-3 metai reikia sodin*

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

šeliais, iliustruota. 416 puslapiu, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

DIENOJ ANT, “knygnešiu karaliaus" 
sūnaus Kipro Bielinio įdomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina... .fB.OO

1906 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslani&i. 
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAErTI. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na .......................................... $5.00.

BieiITTTO I TT?T]'1'TTT Knurtvuivr x ▼ i y aut i
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visarae pasauly. 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE.
{. surinko ir Suredagavo Jonas' Ra-’ 

lys, 472 dainos su gaidomis. Ang
liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir

J lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
j 326 pusi. kaina ........................ $5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gin. 
butienė. J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG 
LĮSK AI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškas pasikal. 

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

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141
psl., kaina ............................ $125

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne. 
užmirštamas aprašymas, ka jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 4R3 
puslapiai. Kaina ................... $5.00.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus'Katiliškio romanas. 514 nsl.. 

_ kieti viršeliai Kair.a .......... $5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vala
ko romanas iš 1*135 metų Suvalki
jos ūkininko sukRimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3S0 
psl. Kaina................................ $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Vaini
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių fermų plėtojimosi nagrin- 
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe 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. Trv.mpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
I>abai 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 KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu sūri. 
pažinti. Kaina ....................... $120

MILŽINO PAUNKSMft. Ralio Smo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera ponie. 
ra, kaina....................................  $2.50

RODfiL AS NETIKTU I DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina  ....................... 20 Cnt

anglų-tjetuviu kalbi; žody
nas. virš 20,000 žodžių. 368 pos
lapiai, kaina ............................ $4.00

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

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-19451 užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina . ...y........ $4.50

ŽEMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati-
lįSL-iA mojgfyialrag flnra<vmng kiiip 
' arui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vakarus nuo ru
sų *vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaėna .. $2.00

BARABAS. Paer I.agerkvi to istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................ $2.25

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

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

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

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė. 250 ••vairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............SI.25

POPIERIAI IR I.IETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapiu. Kaina ......................... $2.50
KISS IN TIIE DARK. J. Jazmino 

anglu kalba sodrūs vėzdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00. o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ. P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina...........$4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas bū»i ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina ........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA iR P.OL- 
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį. nau
jausiomis žinionis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kair.a.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina ..............................23 Cnt.

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS G AI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina...........25 Cnt.

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

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos nc-

ęriklausomyhės galo 1795 metais.
’arašė Jonas Karys, dau gylė pa

veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ........................................ $10.06

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Pvtino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo. kunigystės dėl moterystės. 
Visos trvs dalvs įrištos j vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis, 
^lainą $6.00,

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

036 E. Broadway ----- — ■ So. Boston, Mass.

t
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VIETINĖS ŽINIOS
J. Arlauskas sveiksta

Diplomas jai tikrai 
priklauso

“Stebuklingi” suodžiai 
So. Bostone

Praeito penktadienio ry
tą dalis So. Bostono (apie 
Keleivio redakciją) trumpą

Bostono universiteto mu
zikos skyrius Daivai Mon-
girdaitei netrukus įteiks di- , ^skendo suodžiuose plomą. Gegužės 13 d. Daiva /aiKą pasKenao suoluose 
gana gaūsiam lietuvių ir ne- **nto »pie ke
ltuvių būriui oarodė ko- tvutadali coho sluoksnis, netuvių Dunui parode, ko- r pasiteikė gat-
kio diplomo ji yra verte. Ji . , , £ , «
dainavo vokiečių, prancūzų, Į *kl
rusų, amerikiečių, italų ir nieka.
(J. Gaidelio “Pajūry” irk
ŠtarkOS ko^zL^^kūri ^1® dar ^bavo iškl^- 

originalų kalbomis* ne stebina pap. asų
Dainavo kaip subrendusi 0 kad daf J0*”4
dainininkė. Visi koncerto |VaWzu neaiseke, B tartte

.. suodžiai atsirado. Atrodo, dalyvia., k.ek galima spręst. pripažinti> jos £ 
is plojimų, pripažino, kad , F H . *.
Daivatikrai verta geros Bo- dan«a“ “ nu0<^emes bu™ 
stono universiteto dainavi- numes
mo mokyklos diplomo.

Jaunai dainininkei reikia
nuoširdžiai palinkėti ištver-

mai”)
nius

Serga C. Janeliūnienė

never bum trashor -» 
debite Niky 

windydays
Wz

M

J&

Visuomenininkas ir biz
nierius Juozas Arlauskas iš 
ligoninės išėjo, bet dar vi
sos sveikatos neatgavo. Lin
kini Juozui greičiau visiškai 
pasveikti.

GAVOME NAUJUS 
ŽODYNUS

J ieškojimai
Puslapis septinti

Vedybos

ONiy vgy cm NEvnr msr rmsi
Išrinkti SLA seimo 
idelegatai

Liepos mėnesio 11

Paminėjo Steigiamojo 
Seimo sukaktį

Lietuvos Steigiamojo Sei-

Lietuviikas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00. Anglų-lietuvių žody
nas, paruošė V. Baravykas, 
redagavo A. Laučka ir A. 
Dantaitė, 583 pusi., 
yra 30,000 žodžių,
$6.00.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Duktė LietuvojeOr.a Maciūtė Filipa- 
vičienė ieško savo motinos Aleksan
dros (buvusios Mačienės) po antru 
vyru Urbonienės. Prieš 40 metų ji 
gyveno Nevv Yorke ar arti jo. Ji su 
antru vyru turėjo 8 vaikus, vienas 
sūnūs Povilas, viena duktė Veronika, 
ir ieško sesers Stasės Maciūtės, ku
ri su motina kartu atvažiavo į Ame
riką. Ieškomosios pačios ar kas jas 
žino, prašom rašyti šiuo adresu:

Ona Kilipavjčienė 
Patirėiių kaimas
Raudėnų naštas, Kuršėnų rajonas 
Lietuva—USSK arba rašyti:

Mrs. E. Roman
107 Ames Street, 21
Bioekton, Mass.

Vedybų tįkslu noriu susipažinti su 
vyru apie 39-42 metų, nevedusiu, dir
bančiu. Su laišku prisiųstį savo fo
tografiją. Rašyti:

Mis Jennje Slupkas (23
1291 Eastem Parkuray 
Brooklyn 33, N. Y. c/o Supt.

jame
kaina

Ieškomas Cezaris KAZAKEVIČIUS 
gimęs Krakėse, gyveno vi ;ą laka 
K a: ne. buvęs karininkas. Am-.-rikor. 
atvyko po 11 karo. Jis put., ar Lu
ji žino, prašom rašyti:'

Mr. .Aibei tas Svi.-čiausi:a 
22 Ennis Raad 119
Boston 19, Mass.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

ir csVrvvac .^aitę C£sie, Pittsburghe prasideda SLA mo 40 metų sukakties proga
vin novnin Vnnii^ daini- J?”? deimantinis seimas. Kuopos praeitą sekmadienį per Lai-kiu, pavojų kupinu 
ninkės keliu.

moterų ligoninėj buvo pa
daryta operacija. Ligonę 
nuo operacijos stalo nuke
liant, sustojo jos širdis.Diib- 
tiniu būdu širdis buvo at
gaivinta, bet kelias dienas 

Praeitą šeštadieni iš Eu- ligonė buvo miltiniame pa
ropos grįžo L. Enciklopedi-, vojuje. Dabar pavojus praė- 
jos leidėjas Juozas Kapo- jo, ligonė jaučiasi geriau, 
čius. Jis ten išbuvo dvi sa- Linkime jai greičiau pas- 
vaiti. ‘ veikti.

Grįžo J. Kapočius

Ž-is

jau renka savo atstovus, svės Varpo radiją kalbėjo 
Štai 359 kuopa (Dorcheste- 'Keleivio redaktorius J. Son- 
ry) savo atstovu išrinko V. da, o per Lietuvių Valandos 
Anestą, o 371 kuopa Cam- radiją dr. J. Leimonas, Vy-
bridge—J. Vinciūną. čio redaktorius.

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.

ADMINISTRACIJOS 
PRAŠYMAS

“Atgaivinimo Laikai“ 
“Atgaivinimo laikai,’’ kaip reikš-

mingi yra šitie rodžiai! Nuodėmės ir 
mirties tyr»; buvo tiek pat sausi, 
kiek tams: buvo ta naktis. Dovidas 
vadina jr “mirties ūksmės slėniu.’’ 
Beveik visuomet žemėje vyravo ba
do sąlygos, ne būtinai neturėjimas li
terinės duonos, bet trūko visų tų ele
mentų, kuriais gaunama ramybė, 
džiaugsmas, sveikata ir gyvenimas. 
Pranašas kalba apie badą žemėje 
“Viešpaties žodžio girdėti.“ (Amoso 
8:11) Kaip teisingi šie žodžiai ir 
kaip labai žmonės nukentėjo, dėlto, 
kad nepažno Dievo! Kadangi žmo
gus buvo sutvertas j Dievo paveik
slą, dėlto pati jo prigimtis verčia jį 
reikalauti knkio nors žinojimo apie 
savo gyvenimą ir savo amžiną liki-

J. Audickas sunegalavo Pagerbs jaunuosius narius

Jau dangiau kaip porą sa
vaičių serga Jonas Audic-

SLA 359 kuopa birželio 
4 d. Strand Cafė salėj ren

‘Keleivio’ 55 Metų Sukakties Proga
KIEKVIENAS, KAS TIK NORI, GAU GAUTI

NEPAPRASTĄ DOVANĄ
Gali gauti visai nemokamai STEPONO KAIRIO knygą 

“LIETUVA BUDO.” 415 puslapių, didelio formato, gražiais 
kietais viršeliais su aukso raidėmis, lahai urvvai nerašyta ir 
įdomiai skatomą. Tą knygą kiekvienas kultūringas lietuvis 
turėtų perskaityti. Knyga parduodama už $5.50.

ARBA gali gauti 5 autorių knygą “MAŽOJI LIETUV A,” 
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 bent du metus).

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

kas, bet jau gerėja ir tikisi gia pobūvį savo jauniesiem 
netrukus visai pasveikti, nariams pagerbti. Jie galės 
Linkime mielam Jonui grei- dalyvauti konteste—pasa- 
čiau ligą nugalėti. kyti ne trumpesnę kaip 5

žodžių kalbą. Už geriausią 
kalbą paskirta dovana.

“Keleivio” administraci
ja prašo mielųjų Keleivio 
prenumeratorių, kurie kei- 
ją adresą nepamiršti para
šyti ir senojo.
čia adresus, pranešant nau-

GERIAUSIA DOVANA J. Taurinskas

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarais turės 
draugą.

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar Adv. J. J. Grigalus—valsty- 

i draugui, tai atsiminkite, bės prokuroro padėjėjas 
’kad geriausia dovana bus
šios knygos:

Stepono Kairio 
budo”, kaina $5.50

Unusual bleedlnų or 
disehargo
A lump or thiekoning in 
the breast or el«owhoro

3 A tore that doaa 
not heal z’
Change in bowol er • 
bladder habite /

Hoarsenesa or cough 
Indigestion or difficulty

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA
• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus

rašto, 36 colių platumo, už 1 jardą................. . ................... $2.70
• NAILONO ORCANZA balinėms ar vaikų suknelėms 36 colių

platumo, už jardą..................................................................... $2.70
• LOVATIESĖS, itališkas pliušas, raštas ant mėlyno, vyninio, žalio

ar aukso dugno, dydis 100 x 230 centimetrų................... ' $24.75
tos pačios dvi'<ulės 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 bliuskoms, balta ar mėlyna spalva už jardą .. $1.65
• POPLINAS vyru marškiniam, paprastas ar dryžėtas už jrd. $1.70

— prie to pridėti S6.50 prie viso siuntinio kainos —
• STANDARTO PAKETAS ..SUL 20 (vyrams) .. ... .. 829.00

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 702 (moterims) ..... .. $29-0°
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 2% 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. MŪSŲ GYDY
TOJAS IR VAISTININKAS TEIKIA NEMOKAMUS PATARIMUS. 
VAIKAMS PREPARATAI, DANTŲ GYDYMO PRIEMONĖS, GYDY
TOJŲ ir CHIRURGŲ ĮRANKIAI, AKINIAI ir KLAUSOS PAGALBA.

Lietuvių visuomenei ge- 
“Lietuva ra^ žinomas advokates John 

■J. Grigalus nuo gegužės 1 d. 
i paskirtas mūsų valstijos 

Kipro . Bielinio “Dieno- prokuroro (Attomey Gene-
jant”, kaina $6.00. rai) Edward J. McCormack

Kipro Bielinio “Penktieji padėjėju. Sėkmės adv. J. 
metai”, kaina $6.00. Grigalui naujose pareigose.

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:

636 Broadvvay,
Boston 27. Mass.

J. Kavaliauskiene su dukra 
išvyksta į Europą

I
IR

DABAR JŪS GALITE 
APLANKYTI

SAVO GIMINES 
LIETUVOJE
KITAS U. S. S. R. VIETAS

„ IDANGER 
SIGNALS

1
2

TAZAB
51 Retervoir St CAMBRIDGE, MaM. Tel: Kl 7-9705

(Offisas atdaras v’są laiką)

PAVIENIAI AR GRUPĖMIS •
Tūkstai.čiai pasitenkinusių lanky- ( 

tojų sako apie darbingumą 5 
COSMOS TRAVEL t

BUREAU. Ine., New Yorke, Į 
kuris tvarkė jų keliones j įvairias t 

SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. } 
MES PADEDAME JUMS •
SUTVARKYTI VIZŲ IR
KELIONIŲ REIKALUS. Į

Informacijų dėl vizų reikalavimų { 
ir rezervacijų, prašom rašyti - 

arba kreipkitės:
COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.'
45 West 45th Street, 
New York City, N. Y. 

Tel. CI 5-7711 1
COSMOS . . . padeda keliauto- . 

jams jau nuo 1898 metų. (

Jeva Kavaliauskienė su 
dukra Marija gegužės 22 d. 

/ išvyksta į Europą ir žada 
| {grįžti apie birželio vidun. 
I Ilgesnį laiką mano pabūti 
£ Vokietijoje. Be to, numato 
- aplankyti ir kai kurias kitas 

valstybes. Laimingos kelio
nės ir gražių įspūdžių.

i

c

Ka« skaito rašo. duonnc neprašo ir FRANK LAVINSKO 
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955 
knygą užsisako! Įdėk į voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą 
parašyk ir tą įdomia knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu, 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano

toks •
Frank Lavinskas, 4141 46th St., Long Island City 4, N. Y.

įtu musų l
SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSUĄ,

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir Kitas Respublikai
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkątančius patenkintų klijentų 100% garantuoja siuntinių pristatymą. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paltu 
per 7-12 dienų). Mūsų įstaigose yra pirmos rūšies didelis pasirinkimas įvairių prekių. Reikalaukite 
mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patvarkymu 
siminkite, kad mes esame specialistai visame kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu firmos patarnavimu.

At-

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. Ine.
TJLicensed by U 8 S B.

135 West 14th Street, NEW YORK 11, N. Y. Tel. CH 3-2583
Atidaryta kasdien nuo 9 iki t, sekmadieniais nee 9 iki 4 vai. pa pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje 

MOSŲ SKYRIAI:
141 Second Avenue 139 Raymond Plaza WJ 132 FraakUn Avė. I 900 Literaiy M- *
NEW YORK CITY NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Cleveland 13, Ohio 

TeL GR 5-7430 I TeL MArfcet 2-28771 TeL CH 0-4724 ,TeL T0wer 1-1401
332 Fillmore Avė-1 359 Weat Brosdwav I 11339 Joe. Caannn 032 W- Girard Are.

BUFFALO 0, N. Y. BOSTON 27, MASS. H)ETROIT 12, Mira. Philadelphia 23, Pa. 
Tel. MOhanrk 26741 Tel. ANdrew 8-5040 |TeL TOarnamd 0-3980 TeL WAtent 5-0878 

2134 W. Chicago Ave^ CHICAGO 22, I1L, TEL: DIekena 2-8232 
3216 Sunset Blvd. LOS ANGELES 26, Calif, Tek NOrmaady 5-0887

Graibydamies tamsoje ir besis
tengdamas surasti sau vieną kitą su
raminimo žodį, kokį nors užtikrini
mą, kad kada nors ir kur nors, atsi
ras laimingas rytojus ir išgelbėjimas 
iš visų netikrumų ir nelaimių, ir il
gai to belaukdamas, žmogus 'griebėsi 
už klaidomis ir prietarais užnuody
to vandens ir atsigėręs pasijuto, kad 
vietoj atsigaivinimo, jo mintys bu
vo pripildytos klajojimais, . kurie 
kankina jj per visas jo nelaimingo 
gyvenimo dienas.

Visada buvo gatavai pasirengęs 
įteikti neatsargiems kurią nors iš 
savo maišatienių; ir tai jis daro no
rėdamas užnuodyti žmogaus mintis, 
kad jos sukiltų prieš meiles Dievą.

Kurie buvo taip apsvaiginti užnuo
dijančiais pamokslais, tie jau nebe
gali sveikai protauti. Jie pasidarė 
lyg akli ir nebemato logikos ir nebe
girdi griausmingo Biblijos balso,. ti- 
kiinsnčie. kad “Dievas yra meilė.” 
Nors Biblija aiškiausiai sako, kad 
dėmės alga yra mirtis, vistiek tie, 
kurių mintys buvo užnuodytos šėtono 
melagystėmis, tvirtina, kad amžinos 
kančios, o ne mirtis, esanti bausmė 
už nuodėmę. Jieškokime, kur mes_ no
rime, ar tai pagonijoje ar krikščio
nijoje, ir patirsime, kad, išskiriant 
tik nedaugelį atsitikimų, pastangos 
artintis j Dievą ir supiis’.i Jo tiks
lus yra varžomos ir trukdomos klai
dinančiomis svajonėmis ir teorijomis.

(Bus daugiau)
Norėdami daug'au sužinoti šiuos 

ir kitus dalykus iš Biblijos, gausite 
veltui, kreipkitės:

L. B. S. A.
3444 So, Lituanica Avė. 
Chicago 8, 111.

Vedybų tikslu ieškau lietuvaitės 
apie 30 metų amžiaus. Esu farmeris. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku. Ra
šyti:

Jack Shidlo (20
R 2
uleason, VVis.

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reika
lingas ramus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—OotervU- 
•e Manor—jus rasite ramų malonų 
poilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.

osterviile Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia- 
alyje prie Atlanto, kur šiltosios sro- 
ės vandens temperatūra 70-80 laip

snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
i audojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį papiūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū- 
jinaine visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta. už kurią atskirai mokėti nereikia. 
Mūsų vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su kitomis pana
šiomis vasarvietėmis, todėl tikime, 
kad Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus—Cape Cod Oster-
vitle 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 pranešimų ir 
prašome klausti, jei dar kiltų kokių 
r.ors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
šiais adresais:

Osterville Manor, Inc. 
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.)

TRUKžOLfiS
Trukžoliy šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėiįmą. suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
$3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras $2.00.

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

395 Broadvvay
South Boston 27, Mass.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jaugia lietuvius bendram lietuviškam darosi, auaMja 

tautini ąolidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dŠ Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBOS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dsOimOnl 

ir dvidešimčia: metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 mėty apsidraudus gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSmEDIV 
apdrauda duoda pašalpos Ori $825 i mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NEPRA- 
RA8TINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
giltos senatvie.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudaa galite gau
ti 8LA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių k»> 
talijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

Di. M. J. VINIKAS 

307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglu-Liehivių

Kaina $14
Pinigus siųsti kartu su 

užsakymu
Dr.. D. PILKA 

546 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mase.

SBSSEB ggys^gg5Tggg;gigggfcBm»HH»m

VAISTUS^ f 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 vaistais

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Sef kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mase.
MMMMMG
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Puslapis aštuntas KELEIVIS ,S0. BOSTON Nr. 20, Gegužės 18, 1960

Bendruomenės susirinkimas
kortų vakaras

Pirmoji gegužinė

Laisvės Varpo metinė ge
gužinė įvyks gegužės 29 d. 
Romuvos parke, Clanemont 
Avė.. Brocktone, Mass. Tai 
bu? pirmoji gegužinė šiais 
metais. Ja pradedamas va
saros jiarengimų sezonas. 
Kain kasmet, taip ir šiemet 
gegužinės metu skambės 
lietuviškos dainos, šokius 
gros visą laiką labai gera 
muzika, veiks valgių ir gėri
mų bufetas, bus daug ivai- 
įių pamarginimų.

Gegužinės tikslas • suda
ryti salyeas gražioje gamto
je pasilinksminti ir surinkti 
bent kiek lėšų, reikalingų 
Laisvės Varpui išlaikyti. Kai 
kitos lietuvių radijo pro
gramos remiasi skelbimais, 
tai visuomeninio ir kultūri
nio pobūdžio programai 
tenka atsiremti į klausytojų 
įnašus, visuomenės aukas 
ii- pelną iš parengimų. To 
dėl labai svarbu, kad tie pa
rengimai būtų gausiai lan
komi ir duotų reikalingą 
pelną.

Gegužinės laikas yra la
bai patogus, nes rytojaus 
dieną yra šventė. Tad net 
tolimesnių kolonijų lietu
viams nebus sunku geguži
nėje dalyvauti. Rengėjai vi
sus kviečia iš anksto skirti 
tą dieną gegužinei ir ragin
ti savo draugus bei pažįsta
mus joje dalyvauti.

Skautų tėvų komitetas
pasiskirstė pareigomis

Kas nori važiuoti į 
Wa*hingtoną?

Nedideliam skaičiui asmenų 
yra proga važiuoti autobusu 
į Washingtoną kaitų su Lie
tuvių Tautinių Šokių Sam
būriu. Išvažiuojama penk
tadienį, birželio 3 d. 5 vai. 
vak., grįžtama sekmadienį, 
birželio 5 d. vėlai vakare. 
Kelionė į abu galus $20. 
Kreiptis į Oną Ivaškienę, 
366 Broadway, tel. AN 8- 
4618.

Jau laikas pagalvoti kur ge
riausiai pailsėti per 

atostogas

Vila ‘‘Audronė” Oster- 
ville Cape Cod, šiais metais 
svečių patogumui patobu
linta ir pritaikinta tikram 
atostoginiam poilsiui, ati
daroma vasarojimui nuo 
birželio 15 dienos.

Iš anksto kreiptis:
Dr. Ed. Jansonas 
89 Mt Ida Road, 
Boston 22, Mass.
Tel. AV 2-5999

---- L ■ ........
SLA 308 kp. susirinkimas

Šį šeštadienį, gegužės 21 d. 
Sandaros Moterų Klubas 
rengia šaunų kortų vakarą 
(whist party) S a nd a ros 
svetainėje, 124 F St, So. 
Bostone. Pradžia 7:30 vai. 
vak.
Visi maloniai kviečiami at
silankyti. Kaip paprastai, 
parengime bus dalijamos 

I vertingos dovanos ir bus 
I gardūs užkandžiai. Laukia
me viaų.

Komitetas

SLA 328 ir 365 kp. banketas

Primename, kad* banke-i 
tas WC0P kontesto daly
viams pagerbti bus š. sek
madienį, gegužės 22 d. 5:30 
vai. vak. Brookline viešbu
ty (1200 Beacon Sa.). Apie 
dalyvavimą prašome pra
nešti bent iki penktadienio.

Kuopos narių susirinki
mas bus gegužės 21 d. 6:30 
vai. vak. Sandaros salėj. 
Jame, be kitų reikalų, bus 
Tenkami delegatai į seimą 
Pittsburgbe. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

! Čia pat primename, kad 
kuopos gegužinė bus Romu-
vos parke birželio 5 d.

- ♦ Valdyba
Dabar pirmininku yra inž. 

J. Dačys, vicepirm. J. Kas- 
mauskas, sekr. L. Lendrai- 
tis, ižd. F. Karosienė ir na
rys A. Andriulionis, kuris 
Įėjo atsisakius Galdikienei.

Sportininkų gegužinė

i
?i

‘Dainavos” Sporto Klubo 
gegužinė bus biiželio 4 d. 
Romuvos parke Brocktone.

Prieš dvejus metus. 1958 m. gegužės 17 d~, mirė drau
gas JONAS JANKAUSKAS, 73 metu amžiaus, veiklus dar
bininku organizaciją narys, pažangiosios spaudos rėmė
jas. nuoširdus savo tėvynės patriotas, Keleivio patikėtinių 
pirmininkas.

Jo šviesus gyvenimas ir atminimas yra gyvas mūsų ei
lėse.

Velionio draugai

No. 9

Kadangi gegužės 7 d. 
Raktasis susirinkimas neįvy
ko, tai kitas susirinkimas' 
šaukiamas gegužės 25 *d. 
7:30 vai. vak. St.Dariaus 
posto salėj (H ir 7-tos gat
vės kampas).

Darbuotvarkė j e: Valdy- 
bos apyskaita, naujos val
dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, ateities veiklos 

' plano sudarymas ir kt.

PARDUODAMI NAMAI
ĮĮprchestery. netoli Sv. Motiejaus ba
žnyčiom, 2 šeimų. 8 kamb. Vienas bu
tas laisvas. Naujas aliejinis šildymas. 
Prašo $14,000. Skambinti vakarais
CU 6-1841. (

PARDUODU ELEKT. VĖDYKLĖ
Pi-iai parduotu elektrini “Fan“ 
i vėdyklę), 26 colių, ant ilgoe kojos. 
Kaipti nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. v.

Pat ber Shop 
78-t Main St.,
Cambrdge Mass. (19

PARDUODAMI NAMAI
Miltone, X kamb., moderniška virtu- 
\f, 1\4 vonios. 16,000 ket. pėdų že- 

netoli M. A. T. ir šv. Marijos 
Skam- 

(20
bažnyčios. Prašo $21.000.00. 
binti vakarais CU 6-1X11.

Geriausia* būda* paremti 
laikraštį yra gauti jam nau- 
JU skaitytojų. Padarykim tą.

Į Sūriai ir Grietinė !
‘ • - 
x Kas nori pir..ti gerų šviežių sū- x 
JJrių ir grietinės (smetonos) ir ki- jį 
7 tų pieniškų produktų prieinama 
x kaina, prašomi kreiptis į 
s Peter Akunevich

ELM STREET kampas POND ST. 
HAUFAX, MASS.

(Tarp 27 ir 106 kelių)
Galima atvykti bet

LAISVĖS VARPAS
Naujosios nngiljoa Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

VKl>X. 11'J'‘ kik eiklių 
Kram'rgham. Mėsa.

Sekntadieniau *

nuo 8 iki 9 vai. ryto 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SU
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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
nų krautuVę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

S. Rupl*U*kicnė ligoninėje T*šš*t*********************t**r*š(rtš**vt*K»a#v*tvvt

Stella Paplauskienė iš 
Bradfordo, Mass., šiuo me
tu guli New England Dea- 
coness ligoninėj. Manoma, 
kad jai teks ten būti ištisą 
savaitę. Linkime mūsų gerai 
bičiulei greičiau pasveikti.

Palaidota* A. Neviacka*

Gegužės 9 d. Highland 
kapinėse palaidotas Anta
nas Neviackas, gyvenęs 
Norwoode. Velionis buvo 
kilęs iš Žuvinto kaimo, Sim
no valsčiaus, mirė sulaukęs 
72 metų amžiaus. Paliko nu
liūdime sūnus su šeima, gy
venantis Long Island City, 
N. Y., ir sesuo Veronika 
Lietuvoje.

Velionis vertėsi nekilno
jamojo turto pardavimo-pir- 
kimo tarpininkavimu ir 
draudimu. Jis buvo pažan
gus žmogus, geras Keleivio 
bičiulis.

Paskutini* subatvakaris

Gegužės 21 d. 7 vai. vak. 
bus paskutinis šį sezoną 
subatvakaris, rengi amas 
ALTS-gos namuose (484 
Fourth St)

Programoje: Solistai Ire
na Mickūnienė, Stasys Lie
pas ir Benediktas Povila- 
čius, jiems akomponuoja 
komp. J. Gaidelis. Po prog
ramos kavutė.

Nepraleiskite progos
Pranas Karlonas, sav. 

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

Nepraleiskite progos, bū
tinai užsukite į tą pobūvį, 
o taip pat, progai pasitai
kius, užsukite ir į minėtą 
kavinę; ten galėsite ne tik
tai šalto alučio gauti, bet ir 
stipresių gėrimų.

(Skelb.)

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

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
397 A ĮVEST BROADWAY 
SO. BOSTON 27. MASS.
Telef. AN 8-2718

yra perai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma savo 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia a 

Aplanke mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkim 
bos medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms 
mis. Be to. čia pamatysite dar dau? ir įvairių, ret 

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STA 
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—$65.00. t 
mans -ž Jt55.no. akor-’eonai nuo $75.00 iki $980.00. 
kalant-it e MŪSŲ KATALOGŲ. J čia paminėtas ka 
m."”, apdrauda ir viską® kita.

Jūsų patogumui. įvairūs vaistai čia pat parūpin 
mūsų firma, kur visuomet sutiksite malonų ir saž

KAKIM) VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 
šeštadieniais mm 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.

643-647 ALBANY AVENUE 
HARTFORD 12. CONN.
Telef. CH 7-5164

ilga praktika, sųžiningu ir greitu patarnavimu, 
dresatą per 5-6 savaites, oro paštu per 10-12 dienų, 
ą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės garny- 
, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino- 
ai užtinkamų importuotų prekių.
NDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. 100*£ vilnonės 
aip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu- 

20 svarų cukraus ui $16.00 ir dar dauk kitų. Rel
inas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti-

ami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
ininga patamavinia Jūsų GIMTĄJA KALBA.

6:30 valandų vakaro:
Vedėja- MYKOLAS GURECKAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

i

i
Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti■» ______________________I •

(Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- { 
j mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui pinuti { 
iriežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu, t 

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

; General Parcel & Travel Co., Ine. •
{359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. Tel. AN 8-5040 {
į . __ __ ...______

Įstaiga atdara: |
Kasdien 9 A. M. • 6 P. M.
Šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.
T

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo- > 
me iš lauko sienas. 
Apskaičiuojame Iš anksto ne
mokamai taisymo išlaidas.

Du broliai lietuviai 
(‘baries ir Teter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą Į

■

Vedėjas: M. Kavaliauskas
t

i ’ !TAUPYK DAUG $ $ $ $ JClSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (biynerį) visiš- « 
kai įrengta sū visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku J

UŽ SPECIALINŲ KAINĄ $275.00 j

KAIP TIK JUMS*
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos 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
GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14«/j CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST., DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir sven- . /nrri /»
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. -----------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

t « t

{ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ 
»
{Draudžiame nuo polio, viso- 
į ki ų kitokių ligų ir nuo nelai- 
| mių (ugnis, audra ir kt.) ..

Visais insurance reikalais 
kreiptis:

-BRONIS KONTRIM
Jus t ice of thePeace—Constabie 

598 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Apsidrausk

ii
t
1

,!
■
II
i
9

i

R The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime virus gątavus vaistus.

'lunr.ie vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų

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

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

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

!
č Dažau ir Taisau į
> Namus iš lauko ir viduje. 

Lipdau popierius ir taisaus
£ viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

I 

♦>

ay

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

•SS.. ... I' ' • ■' .... ■■
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadway. So. BOSTON 27, Mass,. Tel. 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 muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽ AG AS. ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MŪSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, {dėkite daik 
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas. «

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

na dežėje. kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGU I.IFTUVIŠKA KREIPKITĖS LIETlTVTftKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar 

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimanti ka-dien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietų.

VED6JAS: JONAS ADOMONIS

2 Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “plumbing”— 
Uiejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
r taisymo darbui Kainos priei 
■amos. Pirm negu ką darote, pas 

■ ambinkit, paklauskit mūsų kainų
Telefonas CO 5-5*3*

2 Mt. Vernon, Dorshester, Maaa
nrg*** airtimm

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ka* sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
TYČIOJE įvyksta pamaldos Uo 
tuviams protestantam*. Pamai 
ia* laiko teologas A. JURA 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde 
universiteto doktorantas ir 
či 9v. Raštą į lietuvių kaitau

Kas perka ar parduoda
namu*, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway 
South Bostone

Saukit nuo 9 iki 7 vaL vak.: £ 
TEL. AN *-7031 e

o kitu laiku: AN 8-0699 g

PRANEŠIMAS
Globė Parcel Service, 

kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių, kurios bus par
duodamos savikaina (norui-, 
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.) (-)

I
DR. D. PILKA j

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 E. BROADVVAY 
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 

Arti ITpham’a Corner 
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

| VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
} 534 BRO A I)W A Y

SOUTH BOSTON, MASS.
t_______________________________________________ J

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis i 
Dr. Amelia E. Rodd:

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas '

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. •

-t

A. J. NAUAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
-^JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROAbVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardicare Co.
Saviaiakas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

Jt55.no

