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55-IEJI METAI

Republikonai Nenoriai 
Svarsto Savo Programą

New Yorko Gubernatorius Siūlo Republikonų Partijai 
Pasitempti, o Kandidatui Niaonui Pasakyti, Koki Jo

Rinkiminė Platforma; N. Rockefeller Išdėsto Sa
vo Pažiūras j Šių Dienų Uždavinius; Sakosi

Norįs Padėt Partijai Laimėti Rinkimus.

Republikonų partijoj jau 
seniai vadai nusprendė, kas 
bus kandidatas ir visoj par
tijoj ėjo ramus snaudimas 
laukiant Chicagos konven
cijos.

Tą ramybę ir tylą perei
tą savaitę sudrumstė New 
Yorko gubernatorius Nelson 
Rockefeller, kuris paskelbė 
savo pažiūras į svarbiuosius 
šio momento klausimus ir 
viešai pareikalavo, kad R.
Nixon, dar iki konvencijos, 
pasisakytų, koki yra jo pro
grama. Tą reikalavimą N.
Rockefeller pakaltojo pe
reitos savaitės gale ir vis 
mušė į reikalą partijai žino
ti, kokias pažiūras atstovau
ja jGS nurnatūmaš kandida
tas R. Nixon.

Pats N. Rockefeller pas
kelbė. Savo pažiūras ir tarp 
kitko jis reikalauja:

Nauja vyriausybė turės 
padidinti krašto ginklavi
mosi išlaidas trimis bilion- 
ais dolerių ir skirti civilei 
apsaugai 500 milionų dole
rių. Tik taip Amerika gali 
pašalinti savo silpnumą, 
apie kurį gubernatorius 
plačiai kalbėjo lygindamas 
Amerikos ir Rusijos kariš
ką pasiruošimą. Amerikos 
kariška organizacija turi 
būti lanksti, kad galėtų at
remti bet kokį priešo pasi
kėsiną.

Amerika turi būti pasi
ruošusi susitarti dėl nusi
ginklavimo, bet planai tam 
turi būti iš anksto paruošti, 
kas dabar nėra padaryta.

Vyriausybė turi dėti pas
tangas, kad krašto ūkis pa
stoviai augtų tarp 5 ir 6% 
kasmet. Tik toks augantis 
ūkis sugebės patenkinti gy
ventojų pareikalavimus ir 
vadovauti pasaulio ūkiui.

Reikia vengti nuostolių, 
kokie kyla iš streikų ir pa
skubomis ieškomų ginčų 
sprendimų, kaip, pavyz
džiui, plieno pramonėj.

Reikia rūpintis senesnio 
amžiaus piliečių sveikata ir 
tam tikslui panaudoti socia
linio draudimo organizaci
ją, kad iš dirbančiųjų mo
kesčių be valstybės iždo 
primokėjimų sveikatos rū- 
pinimo išlaidos būtų pa
dengiamos.

Reikia išspręsti civilių 
teisių klausimą ir pašalinti 
rasinę ir kitokią diskrimina
ciją visomis priemonėmis.

Kai gubernatorius N. Ro
ckefeller paskelbė šitokias 
pažiūras ir pareikalavo, kad 
partijos numatomas kandi
datas R. Nixon dar iki par
tijos konvencijos pareikštų 
savo pažiūras, kad partijos 
konvencija žinotų, ką ji sta
to kandidatu, visai republi-

konų partijai tai buvo ne
lauktas pabudinimas iš mie
go ir “taikos ir gerovės” 
sapno. Viceprezidentas R. 
Nixon siūlė gubernatoriui 
N. Rockefelleriui suruošti 
debatus per televiziją ir aiš
kintis tuos klausimus, bet 
Rockefelleris reikalavo, kad 
Nixonas pirma paskelbtų 
savo pažiūras, o paskui jau 
būtų galima ir diskutuoti, 
bet kol Nixono pažiūros le- 
ka nežinomos, diskusijos ne
turėtų prasmėj, 

i Savaitės gale N. Rockefe
lleris aiškino spaudai, kad 
jis nesiveržia būti kandida
tu, o savo pažiūras paskelbė 
tik todėl, kad laikas yra la
bai rimtas ir kraštas turi ži
noti, kur link jis eina. 

i Kol kas R. Nixon visai 
nesiskubina pasisakyti New 

; Yorko gubernatoriaus pa
keltais klausimais ir daug 
kas mano, kad jis iki kon
vencijos ir neišdėstys savo 
programos, nes pasisakymas 
dabar gal kai kuriose vie
tose turėtų būti kritiškas 
esamai vyriausybei, kurios 
nariu yra ir vicepreziden
tas . . .
■ Jei republikonų partija 
gub. Rockefellerio pasisa
kymais nesusižavės, tai de
mokratai mano juose rasti 
medžiagos Eisenhowerio vy
riausybei kritikuoti.

Vofci’ecąj Komunistai 
Valo Savo Vadus

Rytinės Vokietijos vy
riausybės vadas O. Grote- 
wohl buvo nuvykęs į Drez
deną, kur komunistų partija 
išvalė partijos vadovybę ir 
į vieta atsilikusių ir prieta
ruose paskendusių paskyrė 
kitus vadovus.

Svarbiausia senosios va
dovybės kaltė Diezdene bu
vo ta, kad ji nesirūpino iš
pildyti plano, tuo būdu pa
kenkdama partijai jos dide
liuose užsimojimuose.

MIRĖ MOKSLININKAS
VLADIMIR VOITINSKY

JAPONIJOS STUDENTAI GRUMIASI SU POLICIJA

Daugiau kaip 2000 Japonijos sostinės stu susirinko prie ministerių pirminin- 
Jo rezidencijos vartų protestuoti prieš A aerikos ir Japonijos saugumo sutarties 
pasirašymą. 500 policininkų stengėsi stumiu minią išsklaidyti.

Maskva Vis Dar Naujas Protestas 38 Turkų Kariškiai 
Už 'Koegzistenciją9, Kubos Vyriausybei Leis Įstatymus

d..____
OUYICių TV ŪBI JUS
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Prezidentas Lanko 
T. Rytu Sąjungininkus

Prezidentas Keliauja Ii Alaskos į Filipinus; Ten Jo 
kia Širdingas Pasitikimas; Taip Pat Formosoj ir K< 

rėjoj; Japonijos Riaušininkai Grasina, Bet Vy
riausybė Sutelkė Jėgas Tvarkai Palaikyti; 

Hagerty Patyrimas Gera Pamoka.

Kongresas Pradeda 
Skubiau Dirbti

Liepos 11 d. Los Angeles 
mieste prasideda demokra
tų partijos konvencija. Iki 
tos dienos kongresas nori 
užbaigti savo darbus k* iš
siskirstyti rinkiminių atos
togų. Bet iš svarbesnių nu
matomų įstatymų kol kas 
yra priimtas tik vienas, bū
tent civilių teisių įstatymas, 
o visi kiti įstatymai dar lau
kia savo eilės.

Todėl dabar kongresas 
jau pradeda palengva sku
bėti, kongreso komisijos jau 
turi paruošusios eilė įstaty
mų.

IVezidentas D. D. Eiseų- 
hower sekmadienį pradėjo 
savo kelionę į keturius Toli
mųjų Rytų kraštus. Savo ke
lionę prezidentas pradėjo 
nuo Alaskos ir šį pirmadienį 
iš Alaskos išskrido į Fili
pinus, o iš ten aplankys ki
nų nacionalistus Taiwane 
(Formozoje) ir kitą sekma
dienį atvyks į Tokio.%

Pereitą savaitę preziden
to spaudos sekretorius j. C. 
Hagerty su Amerikos amba
sadorių Japonijoj ir su ki
tu prezidento sekretorių 
lankėsi japonų sostinėje. 
Birželio 10 d. jiems vyks
tant iš aerodromo į Tokio 
miestą, kelią staiga pastojo

nesanti pasikeitusi, nežiū- reitos savaitės gale vėl pa- ra žada greit pravesti krašte
rint į viršūnių konferencijos siuntė protesto r.otą Kubos padorius rinkimus, bet kol
sugi iuvimą ir piktą Mas- vyriausybei h nurodo, kad tas bus, valdantieji kariškiai
kvos bumojimąsi prieš pre- Kubos valdžios atsakomingi priėmė laikiną konstituciją,
zidentą Eisenhowerį. Taip žmonės vis dar skleidžia pagal kurią įstatymus leis iš Į shingtone, negu būtinai rei
sako Sovietų gyvenimo ste- prfashnanymus ir šmeižtus 38 kariškių sudarytas komi- :kalinga ir jokiu būdu ne il-
bėtojai, kurie mano. kad N. prieš Amerikos vyriausybę, tetas. Kiek ilgai įstatymai! giau kaip iki konvencijos 
Chruščiovas turėjo nemažai Protesto rašte nurodoma, taip bus leidžiami, pareis ! pradžios.

‘aiškintis dėl savo “sugyve- kad Kubos vyriausybė vis nuo to, kiek ilgai kariškiai
politikos po to, kai dar skleidžia šmeižtą, būk valdys kraštą.

Kuriuos Rongnss» didelė minia studentų Br Iri- 
greitai priimti ar atmestu ^kių žmonių ir visą valan- 

Laikraštininkai pranašau- j. aDtrule emerikiačiu 
ja, kad kongreso nariai ne- automobd/* Mink grasino, 
pasiliks ilgiau šiltame Wa- į* nesužeidė amerikiečių.

nimo Nixonas Pasisako 
Dėl Sueco KanaloAmerikos šnipinėjimo lėk-tai Amerikos vyriausybė Kariškas perversmas Tur- 

tuvas parodė rusams, kad jų kokiu tai būdu išsprogdinu- kijoj kol kas dar neįgriso 
gynimosi pasiruošimas yra si prancūzų prekybos laivą kraštui, bet jei karininkai, . .
gana silpnas, jei Amerikos “La Coubre” Havanos uo- ilgai atidėlios “apsvalymą”! Viceprezidentas R. Nixon 

į lėktuvai per eilę metų gale- ste.- Tokius šmeižtus Kubos (buvusios valdžios žmonių laiške žydų organizacijai 
•jo stebėti bolševikiškas pas- 'valdžios žmonės skleidžia, nuteisimą už tikrus ar taria- <B’Nai B’rith pasisakė už Su- 
laptis ir irisai nepajėgė tų mors jie jokių įrodymų netu- nius prasižengimus) ir rin- j eco kanalo atidarymą Izra- 
lėktuvų numušti. ' '

į Chruščiovas viršūnių kon- 
fferenciją suardė ir tuo pa
rodė savo kritikams, kad ir 
jis yra stiprus vyras ir moka 
pasikeikti, bet iš savo vietos 
jis neišlėkė, o Sovietų spau
da aiškina irisams, kad Ni 
kitos politika yra gera, tik 

‘generolas Eisenhoweris pa 
į sirodė negeras. . .

ri ir negali turėti ir nors jie kimus, tai ateis ir nusivyli- j elio laivams ir už saugojimą 
jau buvo pakartotinai įspė- mo laikas naujais valdovais.! Amerikos interesų nuo ara

bų boikotų.
Sueco kanalo atidarymas 

i yra svarbus Izrelio valsty-

ti, kad tai yra giynas prasi
manymas.

.Amerikos vyriausybė, at
rodo, dabar nebenutylės vi-' 
sokių Kubos prasimanymų 
ir šmeižtų ir kada nors pa
tieks

Pilietinio Karo
Dokumentai Rasti !»■> 0 p?1; žydų o^nizaci-

______ jas tas klausimas pasirodė
ir Amerikos rinkimų kam-

Rusų kilmės mokslinin
kas ekonomistas Vladimir 
Voitinskis mirė birželio 11 
d. Washingtone.

Velionis buvo rusų politi
nis emigrantas, artimas so
čia 1 demokratams. Caro lai
kais jis buvo ištremtas į Si- 
birą, o prie bolševikų ir vėl 
buvo kalinamas, kol pasi
traukė į užsienį. Vokietijoj 
ir Amerikoj jis yra išleidęs 
visą eilę statistikos ir ūkio 
tyrinėjimo veikalų. Moksli
ninkas mirt sulaukęs 74 me-, 
tų amžiaus. i

Trumanas Pasisakė
Prieš Šen. Kennedy
Buvęs prezidentas H. S. 

Trumanas sako, kad silp
niausias demokratų kandi
datas rinkiminėj kovoj bū
tų senatorius J. F. Kennedy, 
kuris nominaciniuose balsa
vimuose sugebėjo prasimuš
ti į pirmąją vietą. Buvęs 
prezidentas kritiškai žiūri 
ir į A. Stevensoną, kuriam 
jis prikiša nesugebėjimą 
daryti aiškius ir greitus 
sprendimus. Geriausiu kan
didatu Trumanas laiko se
natorių Symingtoną.

Savo atsiminimuose H. S. 
Truman pasakoja, kad jis 
1956 metais

__________r_ Bostonietis istorikas ir
Amerikos Valstybių senienų pirklys dr. M. Brom- j paniJ0J 

Organizacijai Įrodymų, ko- son paskelbė, kad jam pa
ki nekaimyniška ir pikta vyko atrasti daug dokumen- 
yra Kubos vyriausybės poli- tų iš Amerikos pilietinio ka- 
tika. ro laikų. Dokumentai yra

------------------------- ; žinomo advokato ir politiko
Samuel L. M. Barlow, įta-

Streikai Naujojoj 
Anglijoj Plečiasi

Streikai N. Anglijoj šiuo
Ar A. StevenSOfl kingo demokratų vado su- metu Jau apėmė apie 45,000 

Yra Kandidatas? sirašinėjimai su įvairiais pramonės darbininkų, bet 
anų laikų politikais ir val-

Mrs. E. Rt oseveitienė pa- bylininkais 
skelbė, kad Adlai E. Ste-1 Ady* Barlow gyveno nuo 
venson sutiksiąs būti kan- j 1826 iki 1899 metų ir palai- 
didatu prezidento vietai, jei kė plačius ryšius su įvairiais 
demokratų partijos kon- šalies politikais ir įtakingais 
vencija Los Angeles ji ‘*mo-
bilizuotų” (draftuotų), bet 
A. Stevenson tuoj pat atsi
liepė, kad taip nėra, jis ne
sąs kandidatas ir nenorįs 
būti.

Tuo tarpu A. Stevenson 
jau yra pasisakęs dėl visos 
eilės klausimų ir iš jo pasi- 

pasisakęs už sakymų žmonės daro išvadą,
Harrimano kandidatūrą tik! kad jis taiko į kandidatus 
todėl, kad norėjęs parodyti, ir mielu nom sutiktų būti 
jog A. Stevenson negali lai- (‘“draftuotas.” Po jo neigia- 
mėti. Jokios vilties išstatyti mo pasisakymo dabar ir vėl 
Harrimaną nebuvo, bet rei- nežinia, ar jis kandidatas ar 
kėję parodyti savo nepasi- tik taip sau sako prakalbas 
tenkinimą partijos daugu- ir aiškina savo pažiūras į tik su arabų valstybių para
mos parinktu kandidatu. . visokius klausimus.

streiko didelėse General 
Electric dirbtuvėse Lynne ir 
Everett’e nebus, susitarta 
ginčą išspręsti be streiko.

Taip pat ir Bostono MTA 
(tramvajų ir požeminių)

asmenimis. Rastieji doku- streiko bus. išvengta. Maž- 
mentai bus laikomi San Ma- daug 4,500 darbininkų ir

tarnautojų susitaria be jė
gų bandymo pasirašyti nau
ją darbo sutartį.

Egipto diktatorius Nasse- Pakistane atrastas 4000 
ris lankėsi Graikijoje, o da- metų senumo miestas. Mies-

rino, Calif., bibliotekoje.

NASSERIS LANKOSI

bar atvyko svečiuotis pas 
Jugoslavijos Tito. Diktato
riaus kelionės tikslas palai
kyti gerus kaimyniškus san
tykius su šiaurės kaimynais, 
kad vėl susikirtus su Izrae
liu Jungtinių Tautų organi
zacijoj netektų būti vienam

m a tomai, demonstracijos 
rengėjai norėjo tik parodyti 
savo nedraugišką nusistaty
mą link Amerikos. Po va
landos laiko amerikiečių 
helikopteris nusileido prie 
minios apgulto automobi
lio ir išgelbėjo amerikie
čius iš nemalonios padėties 
Japonų policija, pasirodė, 
visai nepasiruošusi minią 
sutvarkyti ir svečių saugu
mą užtikrinti. Policija visai 
nesitikėjo, kad kas nors da
rytų demonstracijas prieš 
amerikiečius vykstančius iš 
aerodromo į miestą . ..

Japonijos kai kurios uni
jos, socialistų partija ir ne
maža dalis studentų organi* 
zacjų pasisako prieš Japo
nijos karišką sąjungą su 
Amerika, o komunistai ir jų 
įvairūs talkininkai studen
tuose savo priešingumą ka
riškai sąjungai reiškia riau
šėmis ir muštynėms su poli
cija. Laukiama, kad tie gai
valai bandys drumsti ramu
mą ir prezidentui lankantis 
Japonijos sostinėje.

Amerikoje daug kas no
rėjo, kad prezidentas savo 
kelionę į Tolimuosius Rytus 
atidėtų patogesniam lai
kui, bet prezidentas manė, 
kad kelionės atidėjimas bū
tų kapituliacija prieš gatvių 
triukšmadarius ir prieš ko
munistus, kurie dabar deda 
didžiausias pastangas san
tykius tarp Amerikos ir jos 
sąjungininkų ardyti, kiek 
tik tai yra įmanoma.

PABĖGO MAJORAS

tą atrado amerikietis tyrinė
tojas dr. Walter A. Fairser- 
vis, Jr., ir tai jau yra anttas
jo atrastas dingęs miestsa. j --------

Naujai atrastas miestas, Iš rytinės Vokietijos į Va- 
atrodo, niekada nebuvo gy- karus, tarp daugybės kitų 
venamas, bet buvo iškilmių bėglių, atbėgo Harbke raie- 
ir religinių apeigų centras, sto biurgermeisterio pava- 
o žmonės gyveno aptinki- duotojas su žmona ir su aš- 
niuose kaimuose. » tuoniais vaikais.



Puslapis aitras KELEIVIS ,S0. BOSTON Nr 24, Biiielio 15, 1960

Kur link Japonija ?
Prezidentas Eisenhoweris išvyko lankyti Tolimųjų 

Rytų kraštų—Filipinų, Taiwano, Japonijos ir Pietinės 
Korėjos. Iš visų tų kraštų pats svarbiausias yra Japonija 
tiek savo gyventojų skaičiumi, tiek ir savo ūkiška pažan
ga. Juk dar tik prieš 20 metų Japonija bandė ginklais iš
simušti j pirmą vietą Azijoje ir vadovauti Azijos tau
toms nuo Kinijos iki Indonezijos ir Indijos. Tas japonų 
pasimojimas nuėjo niekais, susidūręs su Amerikos jėga, 
bet pats faktas, kad japonai i toki žygį buvo pakilę ir 
kad reikėjo keturių metų jiems sumušti, rodo Japonijos 
pajėgumą.

Kai ėjo karas prieš Japoniją, Amerikoj visokie sava
noriai ekspertai, kaip Lippmann ir daugybė kitų, aiškino, 
jog tarp Rusijos ir Amerikos niekada nebuvo jokių prie
šingumų ir jų nebus, nes tai būtų priešinga “istorijai,” 
kaip tie ekspertai ją suprato. Bet kaip tik Ameriką ir Ru
siją skiriančios galybės—Vokietija ir Japonija—buvo su
lamdytos, Amerika ir Rusija susidūrė akis i akį varžyty
nėse dėl vadovavimo pasauliui ir tos varžytynės jau tę
siasi visą pokarinį laiką ir kada joms galas?

Tose varžytynėse buvusieji priešai, Vokietija ir Ja
ponija, pasidarė visai pageidaujami sąjungininkai. Vo
kietija, suskaldyta politiniai, ūkiškai ir idėjiniai, pasidarė 
Vakarų ir Rytų sąjungininkė, o Japonija buvo atitekusi 
Amerikos globon ir skaitėsi mūsų sąjungininkas. Bet 
kiek ilgai ji bus tokiu sąjungininku?

Prezidento Eisenhowerio kelionė į Japoniją tą klau
simą ir siekia išaiškinti. Japonija neseniai pasirašė ka
rišką sąjungą su Amerika, pasirašė ją kaip “lygus su ly-

GYVA DOVANA SKAUTAMS

Washingtone Amerikos skautai minėjo savo auksinį 
jubilėjy. į tas iškilmes buvo atsiųstas siuntinys, ku
riame buvo 32,0^0,000-is skautų organizacijos narys 
Michael Witkowski iš Camden, N. J. čia matome kaip 
tą ‘siuntinį-* atidaro aktorius Mark Evans (kairėj) ir 
atstovų rūmų narys Oren Harris ir iš siuntinio išsiri
ta skautukas, kuris vėliausiai įstojo p organizaciją ir 
pagal eik yra 32,000,000-nis narys. Tas siuntinys vi
siems sukėlė gardaus juoko.

ŽALGIRIO SUKAKČIAI RUOŠIANTIS
(Laiškas iš Lenkijos)

Antroje 1959 m. pusėje

mia kalvelėmis. Viena pa
minklo dalis bus 10 metrų 
aukščio granitinis riterių 
obeliskas. Jame bus iškaltos 
dvi riterių galvos ir eilė 
skulptūrų, tarp jų Žalgirio 
kryžius. Šalimais bus pasta
tyta vienuolika bokštų tris
dešimties metrų aukščio, ant 
kurių būsią iškeltos vėliavos 
su anų laikų kovos ženklais.

Kitoje kalvos dalyje bus 
pastatytas amfiteatras, ku
rio statyba šiuo metu vyksta 
pilnu tempu. Prie amfiteat
ro bus patiestas didžiulis 
plastikinis žemėlapis, vaiz
duojąs kovojančių pusių po
zicijos prieš mūšį.

Projektuotojai turėjo tik
slą išsaugoti natūralų mūšio 
lauką ir pabrėžti istorines 
vietas. Pavyzdžiui, specia
liomis lentomis ir bokštais, 
matomais iš amfiteatro, bus 
atžymėtos vietos, iš kurių 
Jogaila ir Vytautas vadova
vo savo kariuomenėms, kur 
stovėjo karaliaus palapinė, 
kur buvo lietuvių ir lenkų 
stovyklos. Jas bus galima 
apžiūrėti einant iš kalvos 
bėgančiais keleliais. Ketina
ma ateityje kovos priešų po
zicijas atskirti miško juosto
mis.

Kas savaite

giu,” o ne kaip nukariauta ir pergalėtojo prievartaujama 
šalis, kaip buvo sakoma, kada ta pati Japonija buvo pa- qenkų archeologai, bendra- 
sirašiusi su Amerika taikos sutarti sujungta su kariška darbiaudami su antropolo- 
sąjunga 1951 metais San Francisco mieste.

Kariška sąjunga su Amerika duoda Japonijai apsau
gą nuo jos dviejų “vadavimo siutimu” užsikrėtusių kai
mynų—Sovieų Rusijos ir Komunistinės Kinijos. Bet kar
tu sąjunga su Amerika daro iš Japonijos jos kaimynų gra
sinimų ir visokių represijų taikinį. Nei rusai, nei kinai 
nasivarzo Japonijai grasinti ir visokias kliūtis jai daryti 
žvejyboje, ūkiškuose santykiuose ir visur kur tik gali.
Galingų ir piktų kaimynų spaudimas nelieka visai be įta
kos. Nemažai japonų norėtų ramumo ir gerų bizniškų 
santykių su visais kaimynais, ypač juos vilioja prekybi
niai ryšiai su tradicine japonų prekių rinka Kinijoje. O 
jei kiltų karas, ar nemalonu būtų išlikti neutraliems ir ka
ro napaliestiems? Tokie samprotavimai, kaimynų kiek 
įmanoma kurstomi, kai kuriuos žmones Japonijoj pavei
kė ir j»e norėtų ramaus neutralumo. Tokias nuotaikas Ja
ponijoj reiškia socialistai, kurie tame klausime yra vie
ningi, nors šiaip jau vieningumo jų tarpe daug nėra. Tų 
nuotaikų vedami japonų studentai, bent aktingoji jų da
lis, triukšmauja gatvėse, pešasi su policija ir kitaip reiš
kia savo neutralumą, o kai kas ir savo palinkimą glaustis 
prie rusų ir kinų . . .

Pralairiiėjusios karą Vokietija ir Japonija dar nega
li vaidinti savarankaus vaidmenio pasaulinėj politikoj, 
bet neutralumo šalininkų yra ir vienur ir kitur. Vokieti
joj, dėl krašto suskaldymo, neutralumo ir vėliau naujo 
imperializmo geidulys dar negali pasireikšti taip aiškiai, 
bet Japonijoj “neutralistai” neturi tokio pagrindo varžy
tis ir neša į gatvę savo nepasitenkinimą kariška sąjunga 
su Amerika. Bet kiek Japonijos žmonių neutralumo poli
tiką remia, to niekas nežino. Tokijos miestas, dabar di
džiausias pasaulyje, turintis 19 milionų gyventojų, ga
li visada parodyti gatvėse šimtą ar daugiau tūkstančių 
demonstrantų, kurie bendroje Japonijos gyventojų masė
je gali nieko nereikšti.

Prezidentas Eisenhovveris lankys Japoniją kariškos 
sutarties įsigalėjimo metu ir tik po jo kelionės pasirodys, 
ar japonų tauta jau yra rimtai pasiryžusi bandyti neu
tralumo kelią ir kaip ji norės tuo keliu eiti.

menys buvo tais laikais la
bai brangūs, kad juos už
kastų kartu su žmonių la- 
vonais. Tiesa, rasta kaip in- ' ž'aTgTrio
formuoja doc. Vokroj gm-' lės programa.

bro“os..be‘ ^Ie?es Numatoma, kad iškilmėse 
isd.rbiniųlikumi. Tačiau ^, apie 6(k80 tūte.
tie daiktai buvo rasti kiek|tanči e£„ kuri d
toliau nuo griaučių viet%' Vannijos ir Mo
kas liudija, kad žuvusiųjų _ 3^^ gyventojai. Tikimasi 
kūnai buvo renkami be gin-1 lenkų išeivijos eks.
klų u-aprangos ir laidojami ikureijį Dalyvausi, Lenki-
bendruose kapuose. | jog lietuvių visuomenės at-

Griaučių riterių, kuriuos 0 at deIegaci.
Jogaila įsakęs palaidoto jog g UetuvosK ir Tarybu 
Stembarke, iki aol neaptik- Sąjungos.

žvilgiu svarbi rolė atiteko I ** Peklinės kalvos
antropologams. v • ?,išsirikiuos visų rūšių kariuo-

Viena jų grupė tyrinėjo 20 ketvirtaPini^ kilome" fmenės daliniai- Po kariu°- 
kapines Ulnovo rajone k- ^k Jį1 kon. įpenės parado būsią pasaky-

centouosis ir tolimesni tyri-l4“ atitbtomos įstatau} pe
nėjimai. Juos vykdys įvai-'^? k» !T i t“ 
rių specialybių atstovai. Pe- ™‘ at81.edos valstybes 
reitaismetais tuose darinio-lh,mn.a » Ramuos eilę se
se, Varšuvos Archeologinio ^"4., d"nM- .J^us 
Muziejaus direktoriui prof.ilM00 pasto balandžių, bus 
dr. Z. Rajewskiui vadovau- '? ^gtas a gino pamink- 
jant, dainavo b. archeolo- ,a& 7,10 išrikiuota

gaiš, pradėjo kasinėjimus 
Žalgirio mūšio laukuose. 
Buvo norima nustatyti ne 
tik vieta, kur 1410 metais 
garsiojo mūšio metu buvo 
sunaikinta kryžiuočių ordi
no galybė, bet ir tiksliai api
brėžti abiejų priešų stovyk
lų pozicijas. Be to, buvo 
stengiamasi surasti kapus, 
kuriuose tuomet palaidojo 
kritusius karius. Šiuo at-

APŽVALGA

toli Melno ežero. Antroji, 
gausesnė, doc. dr. F. Vokro- 
jaus vadovaujama, vykdė 
atkasinėjimo darbus prie 
Stembarko (Tannenbergo), 
o vėliau Žalgirio laukuose 
prie didžiojo kiyžiuočių or
dino mistro Ulricho von 
Jungingen paminklo. Abi 
šios tyrinėtojų grupės iška
sė ir paėmė apsaugai apie 
200 griaučių, o taip pat žu
vusių tuomet raitųjų kauty
nėse žmonių ir gyvulių kau
lų krūvas.

Iš istorinių šaltinių žino
me, kad Jogaila įsakęs pa
laidoti prie Stembarko baž
nytėlės įžymesniuosius abie
jų kovojančių pusių riterius. 
Taip pat tikėtasi rasti griau
čius lietuvių kovotojų, ku
rie kryžiuočių puolimo metu 
krito ant Ulnovo ežero 
krantų. Buvo manyta, kad 
kartu su griaučiais būsią 
rastos ginklų ir aprangos 
liekanos, kas tačiau nepa
sitvirtino.

Netenka abejoti, kad gin
klai ir arklių aprangos reik

gų, antropologų ir anatomų,

*
Jau yra bendrais bruožais 

mūšio

Žalgirio kovos lauke artile-
taip pat fneno istorikai, ar- Pabukla.1 ^bes
diitektai, netgi narai, tyri-isVv!us- Bus šaudoma dum.- 
nėjusieji eženj dugnį Te-?laP . vedimais. Vel.au 
chnišką paramą teikė ka-^ jaimuomenes pnesai-
riuomenėsdaliniai. • ’ |ka lr P° J™’ Pne kalv°s bu- 

S1$ pakastos urnos su žeme. Surinktoji medžiaga tyn- stafetų atvežta iš
nėjama atitinkamų Varšu
vos, Poznanės, Toninės ir 
Bialystoko mokslo įstaigų. 
Tai nėra lengvas darbas ir 
dėlto tų tyrinėjimų rezulta
tai dar iki šiol nėra paskelb
ti. Bialystoko Medicinos 
Akademijos anatomijos sky
riaus darbuotojai užsibrėžė 
sustatyti kelių dešimčių 
žmonių griaučius, iškastus 
pereitais metais Žalgirio 
laukuose.

įvairių vietovių, kur lenkų 
kariai kovojo su hitleriniais 
užpuolikais.

Iškilmės bus baigiamos 
aviacijos paradu, lėktuvų 
ir sklandytuvų akrobatikos 
numeriais. •

Popietinėmis valandomis 
numatoma turininga meni
nė dalis, kurią atliks šokė
jai, dainininkai ir vaidinto
jai iš viso krašto.

L. S—ti»

drapypkis vienuolių organe 
išvadino Italijos krikščionių 

Prieš porą savaičių šioje demokratų vadus bepro- 
vietoje buvo kalbama apie čiais. . .
“Darbe” tilpusį A. Šalčiaus žinoma, bolševikai pa- 
straipsnį, dėl kurio atsiliepė tenkinti, kad jų raugu apsi- 
ir dievobaimingas pranciš- krėtęs žmogus įšmugeliavo 
konų

DEL TO ‘ERETIKO’

‘Darbininkas.” Atsi
liepė kaip apie socialdemo-

me, iš klerikalų tarpo pabė
gęs nesusitupėjęs žmogus 
įkišo savo prekę į svetimą 
laikraštį ir tur būt tuo žygiu 
didžiuojasi, o “Darbo” lei
dėjai dėl to nemalonaus 
šmugelio turi aiškintis ir

savo veltas ir aiškiai sovie
tiškas “idėjas” į priešingų

kratų balsą, nors vienuoliai pažiūrų žmonių leidžiamą į daryti išvadas, 
žino, kad Alg. Šalčius yra laikraštį. Bimba, net neskai-1 A. Šalčiaus strapisnis nie- 
atsiplovęs iš klerikalų eilių, tęs A. šalčiaus gudrybių, ho negali įtikinti, nes jis 
po ilgo bendravimo su “Tė- sako, kad jis rašo “tiesą,” ne tik parašytas neširdin-
viškės Žiburių” vadovais. 
Jo balsas neturi nieko bend
ro su socialdemokratų nuo-

o Chicagos “Vilnis” 
pastebėjusi “eretiką’ 
aldemokratų tarpe. Žinoma,

mone. Jei “Darbo” vienas Prūseika apsiriko, nes žmo- 
radaktorių straipsnį įdėjo, gus nebuvęs socialdemokra
tai čia bene bus atsitikę, tu negali būti nė “eretiku” 
kaip atsitiko vienuolių laik- tarp tų, kurių tarpe jis ne- 
raščiui, kada koks tai man- buvo. Bet tas, kaip jau sakė-

ne
rėkia gai, bet dvokte dvokia už- 
soci- sakymu, kuris net ir Laury

nui garbės nedaro, nors dėl 
to reikalo mes nebūtume 
linkę pasisakyti galutinai. 
Gal tokios provokacijos ir 
įeina į “diplomatų” parei
gas . . .

Žalgirio mūšio 550 metų 
sukakčiai Linkijoje ruošia
masi plačiu mastu. Baigia
mas sukti režisieriui Alek
sandrui Fordui vadovaujant 
filmas “Kiyžiuočiai” pagal 
Henriko Sinkevičiaus to pa
ties vardo apysaką. Ruošia
mi nauji mokslo veikalai 
Žalgirio mūšio tema, o taip 
pat nauji išsemtų veikalų 
leidiniai. Straipsniuose sten
giamasi patikslinti kovos 
mūšio aprašymai

Žalgirio mūšio pergalės 
garbei statomas paminklas, 
kurio atidengimas įvyks 
1960 m. liepos 15, 560 metų 
mūšio sukakties dieną. Pa
minklas statomas ant 214 
metrų aukščio kalvos, iš kur 
atsiskleidžia visas mūšio 
laukas, paįvairintas gausio-

NAUJAS “DARBAS’

Išėjo šių metų “Darbo” 
pirmasis numeris. Jo kaina 
$1, metinė prenumerata 
$3. Administracijos adresas: 
Darbas c/o V. -Gervickas, 
475 Riverdale Ava, Brook
lyn 7, N. Y.

“Darbą” galima gauti ir 
“Keleivio” administracijoj.

Šiame numery rašo A. 
Alūnas, Pr. Lapė, M. Kati
liškis, J. Mekas, A. J. Grei
mas, J. Garnys, L. Sabaliū
nas, Alg. šalčius, A. Ignai- 
tis, M. Brakas, N. Valaitie
nė ir kt

Kas kars Eichmaną?

Prieš kelias savaites Iz
raelio agentai pagavo vieną 
žymų nacių budelį Adolfą 
Eichmaną. Jie pagavo jį 
Argentinoje ir atsigabeno 
į Izraelį. Ten jie rengiasi jį 
teisti už žydų žudymus ka
ro metu.

Argentinos vyr iausybė 
protestavo prieš Eichmano 
pagrobimą iš Argentinos ir 
pareikalavo, kad Izraelis jį 
grąžintų į Argentiną. Žydai 
su tuo nenori sutikti, todėl 
Argentina klausimą kelia 
Jungtinių Tautų organizaci
joje, kuri turėtų išspręsti, 
ar Izraelis privalo grąžinti 
Eichmaną Argentinai ar ne.

Tikrumoje klausimas ei
na apie tai, kas turėtų Eich
maną pakarti. Dėl jo bude
liškų darbu nėra jokios abe
jonės ir Europoje yra ne 

; viena, bet visa eilė valsty
bių, kurios tą hitlerinę pa
baisą mielu noru pakabintų 
ant šakos.

Kam teks ta garbė? Izra
elis sako, kad jam priklau
so ta garbė ir pareiga, bet 
i teisininkai nurodo, kad Iz- 
Įraelio dar visai nebuvo, ka- 
jda Eichmanas savo budeliš- 
jkus darbus vykdė. Todėl 
; Eichmanas negalėjęs jokių 
Izraelio įstatymų sulaužyti, 

į Taip ar ne, parodys JT 
tarimai, jei jie kada bus pri
imti, o šiuo tarpu Eiehma- 
įnas Izraelio kalėjime ruo
šiasi rimtai išpažinčiai.
Rocky — Nixon

New Yorko gubernatorius 
N. Rockeffeller metė didelį 
akmenį į priešrinkiminę re
publikonų partijos balą; ku
ri buvo rami ir tyli. Mat, 
republikonų kandidatas jau 
žinomas, tad ir rinkiminio 
triukšmo nebuvo, bent iki 
partijos konvencijos.

New Yorko gubernatorius 
ramumą sudrumstė. Jis pa
reikalavo, kad numatomasis 
kandidatas R. Nixon pasisa
kytų dar iki partijos kon
vencijos, koki yra jo pro
grama, ka jis mano daryti, 
jei būtų išrinktas preziden
tu? Tyla, pagal N. Y. gu
bernatorių, nėra gera byla, 
kai reikalas eina apie kraš
to saugumą ir jo ateitį.

Kartu su tuo Nelson Ro
ckeffeller išdėstė savo pro
gramą, kurią jis skaito bū
tina vykdyti, jei Amerika 
nori nepralaimėti varžyty
nių su Rusija ir eiti pažan
gos keliu. Iš N. Rockefelle
rio programos pažymėtina 
tokie dalykai:

Tuoj pat stiprinti krašto 
gynimą ir tam reikalui išlei
sti virš trijų bilionų dole- 
rų; stiprinti karo jėgas, kad 
jos būtų paruoštos “mažiem 
konfliktams” pasitikti; pra
plėsti socialinį draudimą 
užtikrinant senų žmonių gy
dymą, maždaug kaip tą nu
mato Forand bilius.

Rockefellerio programą 
skaitvtojai ras kitoj vietoj, 
čia tik pažymėsime, kad 
joje pilna kritikos dabarti
nės administracijos.

Kol kas Nixonas Rocke
fellerio reikalavimo nepa
tenkino ir mandagiai atsi
kalbėjo, o savo programą 
žada parodyti tada, kada jis 
jau bus partijos parinktas 
kandidatas.

Republikonų partijoj New 
Yorko gubernatoriaus pasi
sakymas sukėlė daug kalbų, 
prabilo ir spauda, bet kokių 
nors permainų dramblio ka

ralystėje vargu galima lauk- 
1 ti. “Taika ir gerovė” taip 
puikiai skamba, kad net po 
Paryžiaus viršūnių sugriu
vimo apie tai dar bus kalbų.

Atominė bomba!

Pereitą savaitę kai kurie 
laikraščiai juodžiausiomis 
raidėmis paskelbė, kad New 
Jersey valstijoj išsprogusi 
atominė Bomarc bombos 
“galva” ir kad nuodingas 
radioaktyvinis spinduliavi
mas plinta. ..

Pasiskaičius tokios žinios 
ne vieną šiurpas nupurtė, 
dargi gyvenantį ir toli nuo 
New Jersey valstijos.

Laimei aliarmas pasirodė 
išpūstas, atominė bombos 
“galva” neišsprogo, nuodin
go spinduliavimo pavojus 
buvo visai menkas ir, bend
rai, žinia buvo paleista į pa
saulį be rimto pagrindo, 
nors ir be blogos valios.

Kas iš tikrųjų atsitiko N. 
Jersey bombų sandėlyje dar 
ir dabar nėra žinoma. Ma
inoma, kad bombų sandėlyje 
'kilo gaisras ir kiek tai bom
bų sudegė, bet jos neišspro
go. Pavojaus būta, bet nedi
delio ir pirma žinia paleista 
nežinant tikrosios padėties.

, Na o jeigu tikrai toki ne
laimė atsitiktų? Ką turėtų 
žmonės daryti, kur slėptis? 
Atsakymo, deja, niekas ne
žino.

Dominikonų diktatorius

Amerikos Valstybių Or
ganizacija pereitą savaitę 
pirmą kartą pasisakė dėl 
Dominikonų respublikos vi
daus politikos. Tos organi
zacijos penkių valstybių 
“taikos komitetas” svarstė 
skundą prieš Dominikonų 
respublikos diktatūrą ir po 
ilgesnio svarstymo paskel
bė, kad Dominikonų vyriau
sybė nesilaiko žmogaus tei
sių ir vartoja terorą prieš 
opozicijos žmones.

Pirmą kartą Dominikonų 
diktatūra buvo taip aiškiai 
ir griežtai pasmerkta Ame
rikos Valstybių Organizaci
jos, kuri iki šiol niekada į 
atskirų va’stybių vidaus rei
kalus nesikišo ir skaitė, kad 
tai nėra jos uždavinys.

Pasmerkimas nepašalins 
Trujillo kruvino šeimininka
vimo, bet jis neabejojamai 
paskatins opoziciją tame 
krašte drąsiau veikti ir pa
ragins kai kurias valstybes 
nutraukti santykius su kru
vinu režimu, kuris JAV pa
šonėje laikosi jau virš 30 
metų!
Žalgiris

Mūsų korespondentas iš 
Lenkijos šiame “Keleivyje” 
aprašo, kaip Lenkija ren
giasi paminėti vieną iš žy
miųjų įvykių bendroje Lie
tuvos-Lenkijos istorijoje— 
Žalgirio mūšio 550 metų su
kaktį. Minės tą sukaktį ir 
sovietinė Lietuva, bet mi
nės su tikslu daugiau pagar
binti “vyresnį brolį,” kuris 
Žalgirio mūšio metu dar tik 
darė pirmuosius bandymus 
vaduotis iš totorių jungo.

O kaip Atoerikoje ir ki
tur, kur gyvena lietuvių? Ar 
Žalgirio sukaktį praleisime 
visai nepaminėję? Iš mūsų 
spaudos kol kas tik “Kelei
vyje” buvo platesnis aprašy
mas to istorinio įvykio, ku
ris vokiečių veržimąsi į ry
tus sulaikė ilgesniam laikui.

J.TX
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO DUBIUS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAM)

SU ŠOKĖJAIS i WASHINGTONĄ
Jau buvo rašyta, kad 1 Šventė prasidėjo birželio 

Bostono Lietuvių Tautinių 1 d., vadinasi, lietuviai da- 
Šokių Sambūris birželio 4 lyvavo jau paskutiniąją die
de dalyvavo Jungtinių Ame- /ną.
rikos Valstybių liaudies į Kiekvieną dieną buvo du 
šokių šventėje. Su jais te- spektakliai-dieną ir vakare, 
ko Cen ir man būti kartu su visuose, sako, buvę gausu 
būreliu kitų bostoniškių. ; žiūrovų. Ir paskutiniąją 

Mūsų šokėjai dažnai yra dieną jų buvo tūkstančiai, 
pakviečiami vykti tai ten,! Viso labo šventėje daly
tai šen, bet taip toli išvykę vavo per 40 grupių, pasku- 
jie bebuvo prieš 3 metus, tiniąją dieną jų buvo per 
kada dalyvavo Lietuvių 10. Kiekviena jų buvo skir- 
tautinių šokių šventėje Chi-,tinga, savaip įdomi, bet jų 
cagoje. •pajėgumas nebuvo lygus.

Jų išlydėti prie Sambūrio Lietuviams didžiausi varžo- 
būstinės 366 Boadway atė- vai buvo kroatai, serbai, 
jo Bendruomenės apylinkės vengrai, hawajiečiai. 
valdyba, kuri apsiėmė Sam

Lietuvių šokėjų 
pasirodymas

BOSTONO ŠOKĖJAI 5OKA AŠTUONNYTI

Onos Ivaškienės vadovaujamas Tautiniu šokių Sambūris Amerikoje pirmasis 
tų šokį šoko šiemet Bostone minint Lie-: uvos nepriklausomybės paskelbimo su. 
kaktį, šoko jį ir Washingtone visos Aa erikos liaudies šokių šventėje, kur juo 
sužavėjo net Washingtono dienraščio bendradarbę.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS 'šiemet vėl buvo išrinktas

{tom pareigom. Antro kandi
dato nebuvo, todėl naują 

Keleivio skaitytoja Pet- viceprezidentą turės dabar 
ronėlė Šeporaitytė-Kuraitie- rinkti, turbūt, pats SLA 
nė, kelis mėnesius sirgusi, seimas, kuns susirinks Pit-

Mirė P. Kuraitienė

tsburghe liepos mėnesio 11 
dieną.

Likusiai velionies šeimai 
“Keleivis” reiškia gilią

balandžio 7 d. mirė Argen- 
nos sostinėje Buenos Aires.
Velionė buvo kilusi iš Kar- 
klupėnų kaimo, Pajavonio 
valse., Vilkaviškio aps. Pa- užuojautą.
liko liūdinčius vyrą Petrą, Į ---------
sūnų Albertą Argentinoje, 
seseris Teresę Krasinskienę 
ir Uršulę Brazienę su šei
momis Urugvajuje ir brolį 
Jurgį Šeporaitį su šeima 
Lietuvoje.

Velionė Petronėlė, kaip ir

BENDRAVIMAS SU 
KOMUNISTAIS

būrį šventėje globoti, šo
kėjų tėvai ir kt Viso ne
mažas būrys. General Par- __ ___ ________
cel & Travel bendrovės at- savam sunkiau būti nešališ- ;buvo abejonių, kad jos ponia nuvargusius šokėjus 
stovas J. Vaičaitis ir A.: kam, to dėl bus geriausia, Sambūris gražiai atstovaus ir kitus vaišino šaltais gėri- 
Puskepalaitis atnešė šoke- i jei apie tai leisiu kalbėti i lietuviams^ visos Amerikos 
jams saldainių, M. Straz- j didžiausio Wąshingtn n n [liaudies šventėje. Taip ir 
dienė atsiuntė gėlių, kažkas dienraščio bendradarbei buvo. Už tai priklauso pa- 
dar pyragaičių. Taip apdo- Jean Battey ,kuri to laik- .^ėka ir pagarba Sambūrio 
vanoti linksmi penktadie- raščio birželio 5 d. laidoje ,v^ėjai Onai Ivaškienei ir 
nio vakare 8 vai. šokėjai šeštadienio dieninio spėk- visiems Sambūrio da 1 y- 
'ąpleido autobusu Bostoną.'takli'' aprašymui davė an-O.. tlT S A__ • •

Žinantiems, ką sugeba , Tada visi buvo pakviesti į 
Kaip mūsiškiai pasirodė, imūs’* Sambūrio vedėja, ne- kitą salę, kur atstovas su

savam sunkiau būti nešališ-;bUV(/ _abejonių,

viams.
Su jais kartu važiavo ir 13 , tuaštę “Lietuviai žibėjo 
pašalinių asmenų. j liaudies .šokių šventėje” ir

* * * ! pusę to rašinio paskyrė lie-
Lietuvis visur ėjo su dai- tuvių šokėjams. Ji rašo: 

na. Dar toks tebėra ir šiame i'Lietuvių grupė iš So. Bos- 0

Pa* Lietuvos atstovą

Kas būdamas Romoj ne
nori popiežiaus pamatyti, 

kuris lietuvis, atvykęs į

mais ir užkandžiais ir šne
kučiavosi. Jis gailėjosi, kad 
jo sūnus negalįs padėti, nes 
tą dieną jis baigė universi
tetą ir kur kitur buvo užim
tas.

Ponia Ona Kajeckienė 
parodė atstovybėje turimus 
iš Lietuvos gintaro ir kt. iš
dirbinius ir įdomų vestuvių 
pavaizdavimą, kuris užima 
visą kambarį. Tai lėlės, ku-

Sambūry susispietęs, to dėl tono buvo ypatingas gerai IWashingtoną, nelaikys savo nos vaizduoja visus seno- 
tuoj prasidėjo dainos, ku- į Paruoštos liaudies šokių1 P^iga nepriklauso m o s ,ves vestuvių dalyvius—jau
nos nenutilo didesnėje kelio'grupės pavyzdys. Jos šokiai .Lietuvos atstovą aplankyti, Įnuogius, jų tėvus, piršlį, svo- 
dalyje ten važiuojant ir (jį matė Malūną, Aštuon-I Tą galvoje turėjo ir bos- tus, svočias ir tt. čia ir gaų- 
grįžtant . Čia tuoj pagirau 'ryti ir Pasiutpolkę, J. V.) toniškiai, bet kaip tą pada- sus namų darbo kraitis ir
mergaites, kad jos vis lie- turiningi ir buvo atlikti gy- 
tuviškas daineles dainavo vai ir su įdomiomis figuro- 
ir kiek daug jų bemokantis.
cios! Jų didžiausia puoselė-1 “Bendra nuomonė yra,
toja bene tik L. Katauskai-.kad liaudies šokiai teikia. .... ,
tė, veikli skautė. Berniukai daugiau malonumo šokan- {susiskambinti su atstovybe 
toj srity toli atsilieka, jiesiems negu žiūrovams, bet|^ pats atstovas šokėjus su- 
jau mėgino ir angliškų grie-'komplikuotus lietuvių “Aš- sirado ir pakvietė atsilan- 
btis, bet jos autobuso klau- tuonnyčio” vingius buvo ne kyti. tuoj po dieninio spek-

ryti, kai ten atvykta šeš
tadienį—nedarbo dieną ir 
laisvo laiko beveik nėra. 
Bet klausimas lengvai iš
sisprendė. Pakako telefonu

sytojų tarpe pasisekimo ne 
turėjo.

7 vai. ryto buvome Wa- 
shintone. Šokėjai, vos spėję 
nusiprausti, turėjo repeti
ciją, J4 pabaigę po tfumpos

tik malonu žiūrėti, bet jie >klio: kuriame ir jis buvo 
atrodė ir daugiau iššaukian-i1]*’ Pnes_ lietuviams pasiro- 
tis ir gyvesni negu kai kurie i dant atėjęs j. scena pasvei- 
mūsu vienodi, pasikartoją kino Sambūrio vedėją
liaudies šokiai.

Lietuvių grupė parodė,
pertraukos jau šokti šventės kad liaudies šokiai, jei tik 
dieninėj programoj ir an-{gerai atliekami, gali suza- 
trą kartą vakare. O diena ivėti žiūrovus. Toji grupė 
buvo karšta, to dėl galima .kasmet vidutiniškai 36 kar- 
suprasti, kaip reikėjo savo.tus dalyvauja televizijos ir 
jėgas sukaupti po nemiego- ‘ universitetų programuose
tos nakties.♦ • *

Šita šventė buvo 24-ji. 
Washingtone ji buvo Carter 
Barron amfiteatre po atvi
ru dangum dideliame par
ke. Visą amfiteatrą apsu
panti medžiai, įvairiausių

Man, mačiusiam vakari
nę programa, (šoko Sadutę, 
Mikitą ir Lineli) atrodė, 
kad minėta laikraštininke 
ne kitaip parašytų arba pa
rašė ir apie tą spektaklį, 
nes ir vakare mūsų šokėjai 
darė tikrai gražų Įspūdį,

spalvų prožektorių apšvies- gerai šoko—Sadutėj netru- 
ti, sudarė pasakišką vaiz-,ko švelnumo, ramumo, 
dą. Vakaras buvo šiltas, to .grakštumo, o kituose gyvu- 
dėl visa tas žiūrovus dar 'mo ir taip pat gražių judė- 
geriau nuteikė. 'šių.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Jpje aprašoma:
Apie kelioaę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Ud Padūko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
{spūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vynų-daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miikaa; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...

.......................mybiųl

Su šokėjais į atstovybę 
nuvažiavo ir su jais kartu 
atvykusieji kiti bostoniškiai. 
Pasitiko juos atstovas Juo
zas Rajeckas su ponia. At
stovas savo žodyje pasi
džiaugė tokiu gražiu Bosto
no lietuviu atžalynu, padė
kojo, kad jis atsilankė i šios 
šalies sostinę ir čia taip įs
pūdingai parodė amerikie
čiams mūsų gražių liaudies 
šokių meną ir tuo pagarsino 
lietuvių vardą.

Atstovui atsakė vedėja 
Ona Ivaškienė. Ji pareiškė, 
kad apsilankvmas simbo
liškam nepriklausomos Lie
tuvos žemės kampely—Lie
tuvos atstovybėje sustiprins 
mumyse jausmą, kad Lietu
va tebėra gvva ir paskatins 
mus dar labiau dirbti—mū
sų liaudies gražiais šokiais 
garsinti lietuvių vardą. Ji 
dėkojo p. J. Rajeckui už jo 
parodytą Sambūriui didelį 
dėmesį ir malonų priėmimą.

Jai pasiūlius buvo sugie
dota pp. Rajeckams “Ilgiau
sių metų.”

Ir daug, daug kitų įdomybių 1 Sa
Knyga jau išėjo. UidaakiusieiBS knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai

“KELEIVIS”
So. Boston 27, Mass.

SOPH1E BARČUS •
RADIJO VALANDA 

Visos programos iž WOPA, 
1490 kiL AM 102-7 FM 

Kaadica: «■« pirmaSkaio IU 
penktadienio 10—11 raL ryta. 

Mtadienf ir eekmadienj 
nae 8:30 Ud »:3S raL ryta 

VAKARUŠKOS: pirmad. 7 rai. ▼.
TeL: HEmlock 4-2413 

7159 6. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO 29, ILL.

kt. Įdomu savam pažiūrėti, 
dar įdomiau kitataučiui.

Iš čia šokėjai, sudainavę 
poniai Kajeckienei porą ‘ 
dainų ir, jai pasiūlius, Lie
tuvos himną, išskubėjo į va
karinį spektaklį.

Atsisveikinant ponia Ka
jeckienė įteikė Onai■ Ivaš- 
kienei gražių raudonų bijū
nų puokštę, kuri į Bostoną 
atvežta dar ištisą savaitę 
žydėjo Lithuaniann Fumi- 
ture krautuvės lange.

Atsilankymas Lietuvos 
atstovybėje visiems padarė 
malonų įspūdį. Ypač jauni
mai jis turėtų ilgai palikti 
atmintyje. Visi buvo suža
vėti' atstovo J. Rajecko if 
ponios nuoširdumu.

Lietuviai padėjo 
baigti šventę

Programai pasibaigus ir 
visiems jos dalyviams išsi
rikiavus scenoje, buvo gie
damas Amerikos himnas. 
Reikėjo kam nors pianu pa
lydėti. Ir čia pagelbėjo 
komp. Julius Gaidelis, kuris 
tvarkė lietuvių šokėjų mu
zikinę dalį.

šokėjų balsas į Lietuvą

Amerikos Balso atstovas 
inž. Labanauskas padarė 
pasikalbėjimą su Sambūrio 
vedėja Ona Ivaškiene ir 
komp. J. Gaideliu ir jį bir
želio 5 d perdavė į Lietuvą. 

Pas Paramsku*

Balys ir Natalija Param- 
skai, sužinoję apie bostonis- 
kių atvykimą, pakvietė jų 
tarpe esančius savo bičiu
lius juos aplankyti. Jie juos 
gardžiai pavaisino, o kitą 
dieną savo mašina pavežio
jo ir parodė Washingtono 
įžymybes.

Balys Parąmskas Lietuvoj 
vadovavo “Lietuvos Žinių” 
dienraščio leidyklai, dabar 
dirba kongreso bibliotekoj, 
dalyvauja Washingtono lie
tuvių visuomeninėje veikloj,

yra jų draugijos vicepirmi
ninkas.

Natalija Paramski e n ė 
Lietuvoj buvo kūno kultū
ros mokytoja, čia atvykusi 
ji tiek prasimušė, kad da
bar kūno kultūrą dėsto Ge
orge Washington universi
tete, o istoriją kolegijoje ir 
baigia ruoštis istorijos dak
taro laipsniui.

Jų duktė Daiva mokosi 
aukštesniojoj mokykloj, ji 
kalbų apie demokratiją var
žybose laimėjo a n t r ą ją 
vietą.

Atgal į Bostoną
Per dvi dienas Washing- 

tono geriau nepažinsi, tik 
bendrą vaizdą tegali gauti. 
O miestas įdomus ir savo
tiškas. Nebuvo tekę maty
ti tokio didmiesčio, kur bū
tų tiek daug žalumo. Didelį 
įspūdį darė milžiniški pa
minklai šio krašto žymie
siems vadams—Washingto- 
nui, Linkolnui, Jeffersonui, 
o taip pat Arlingtono kapi
nės. Jie liudija apie krašto 
didybę, galybę ir mokėjimą 
savo didvyrius pagerbti.

Gaila buvo išvažiuoti ne
pamačius tų didelių ir įdo
mių turtų, kurie gludi mu
ziejų ir kitų įstaigų viduje. 
Jiems apžiūrėti reikia ilge
snio laiko.

Gaila, kad nebuvo laiko 
pasimatyti net su senais pa
žįstamais—J. Pajauju, K. 
žalkausku, kuris šiuo metu 
negaluoja, K. Škirpa ir kt.

Sekmadienį 6 vai. vakare 
pasileidome Bostono link. 
Visi pavargę, bet kupini įs
pūdžių. Vyresnieji greit 
pradėjo snūdurioti, o juos 
pasekė ir šokėjai. Tvirčiau- 
sios pasirodė šokėjos—jos 
dar ilgai dainavo, o L. Ka- 
tauskaitė su A. Žibinskaite 
beveik ištisą naktį nepalio 
vė dainavusios ir vaidinu
sios, nors klausovų į galą 
ir nedaug bebuvo.

Pirmadienį 6 vai. ryto 
vėl atsiradome prie Lithu
anian Furniture patalpų, iš 
kur skirstėmės namo, kai 
kas stačiai į kasdieninį dar
bą. Sunki buvo ta darbo die
na, bet ką tas reiškia paly
ginus su tais gausiais malo
niais kelionės įspūdžiais, 
kurie negreit bus pamiršti. 

J.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Vald y b a, 
1960 gegužės 25 dienos po-

, i .. T • x ji sėdy apsvarsčiusi kultūriniodaug kitų Lietuvos dukrų, ben-dra^al.biavimo k,ausj.
komunistinės valios1927 m. atvyko į Argentiną 

laimės ieškoti. Netrukus ji 
sukūrė šeimyninį gyvenimą
su šakiečiu Petru Kūrai- me , je> pareiškia: 
ciu, kuns viename Buenos J j
Aires priemiesty ilgus me
tus laikė valgomų daiktų ir 
gėrimų krautuvę, o ji na-

mą su
bei minties reiškėjais oku
puoto] Lietuvoj ir laisvaja-

Tokio bendradarbiavimo 
su okupuotąją Lietuvą ne-

.................. gali būti apskritai, nes taimuose vertes siuvėjos.ama- *eika bendradarbiavimą 
tu. Abu dirbdami susitaupė su primetusia
kiek lesų, nusipirko gražų tuvai £ h. suk
namų, pardavė krautuvę ir čiusia j -e bet koki ka bi. 
galvojo ramiai gyventi, bet U 
nelemtoji mirtis nutraukė 4
jos siūlą, kuris tesitęsė vos 
58 metus.

Velionė buvo kilusi iš ne
turtingos šeimos, neturėjusi 
progos didesnio mokslo išei
tį, bet pati per save buvo 
gerai išsilavinusi,turėjo ge
rą būdą, mokėjo kitus sup
rasti ir gerbti, to dėl ir ją 
kiti mėgo ir gerbė.

Lai būna jai lengva Ar
gentinos žemelėje! Ilsėkis 
■visų mylima ir brangi Pet
ronėle !

Pagerbė dr. E. Frugonį

Balandžio 21 d. Monte— 
video liaudies namuose So

li
Taip pat negalimas bet 

koks bendradarbiavimas ir 
su lietuviškos kilmės komu
nistais Amerikoje, kurie, 
būdami kurti ir akli da
bartinei Lietuvos ir lietuvių 
tautos nelaimei, atsistoja 
Lietuvos okupanto koloni
jinio imperializmo interesų 
pusėje. Jų nusikaltimas sa
vo kilmės kraštui ir lietuvių 
tautai juo labiau padidėja, 
kad, gyvendami laisvajame 
pasaulyje, turi laisvo apsi
sprendimo galimybę.

III
Jei Lietuvoje ir šiuo metu

cialistų partijos vadovybe pasirodo kūrybinių pastan- 
surengė pagerbimą partijos i SU bei laimėjimų, tai yra 
kūrėjui dr. Emilio Frugoni'ne okupanto ir jo vietinių 
jo 80 metų amžiaus ir 55 kūiybinio tautos
metų socialistinės veiklos
sukakčių proga.

Prisirinko pilna gana er
dvi salė, daugiausia buvo 
Studentų ir intelektualų.
Jaunieji socialistai savo 
gražiose kalbose iškėlė se
nelio dr. E. Frugini nuveik
tus darbus partijai ir visai 
dirbančiai Urugvajaus liau
džiai ir linkėjo jam dar il
gai gyventi.

Tame gražiame ir pras
mingame minėjime buvo ir 
keli lietuviai, jų tarpe ir 
šių eilučių autorius.

M. Krasinska*

gajumo ir veržlumo nuopel
nas. Todėl šis pareiškimas 
nereiškia taip pat atsiribo
jimo nuo lietuvio kūrybinių 
pastangų ir laimėjimų, pra
siveržiančių pro okupanto 
priespaudą-tokius laimėji
mus mes priimame ir jais 
gėrimės bei didžiuojamės.

MIRĖ J. MACEINA

Susivienijimo 
viceprezidentas

Pereitą savaitę, birželio 
8 d., Pittstone, Pa., staigiai 
mirė SLA viceprezidentas 
J. Maceina, vos 49 metų 
amžiaus. Liko žmona ir dvi 
dukterys. Palaidotas šešta
dienį. >

Velionis buvo gimęs ir 
augęs Amerikoje, bet nuo
širdžiai veikė su lietuviais, timųjų

JUOZAS UGDŽIUS
(Atkelta iš 5-o psl.) 

pirmininkas Lionginas Lek- 
nickas, Lietuvių Bendruo
menės vardu Stasys Barz- 
dukas, LDD Clevelando 
skyriaus ir savo šeimos var
du Aleksas Šemeta ir velio
nies šeimos vardu duktė 
Čiurlionienė.

Be atsisveikinimo žodį 
tarusiųjų susirinkusiųjų tar
pe matėsi ir kitų organiza
cijų atstovai, jų taipe Tau
tinės S-gos Clevelando sky
riaus pirmininkas Mackus, 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio 
vietininkas Amerikoje Jo
nas Virbalis ir kiti.

Pagal velionies šeimos 
pageidavimą niekas iš sve- 

velionies palaikų į

JIE VISUR {LENDA
Vokieti jos kriščionių de

mokratų partijos, kurios va
du yra kancleris Adenauer, 
centrinės būstinės buvusi 
sekretorė Elza Kemer nu
bausta 1 metus 3 mėn. ka
lėti už šnipinėjimą Sovietų 
Sąjungai.

ypač buvo pasišventęs Lie
tuvių Suvienijimui Ameri
koje. Išlaikydavo lietuvišką 
radijo programą ir kartu 
buvo populiarus šios šalies 
politiniame gyvenime; Lu- 
zemes apskrities Jury Ko
misijoj ėjo pirmininko pa
reigas.

SLA vicepirmininku jis 
buvo išbuvęs 14 metų ir

krematoriumą nelydėjo, iš
skyrus šeimos narius ir ar
timus giminiečius.

Velionies šeimos pagei
davimą vykdant lygiai de
vintą valandą visi svečiai 
išsiskirstė ir nuo 9 vai. iki 
10, paskutinioji valanda 
atsisveikinti su velioniu liko
si tik šeimos nariai ir arti
mieji giminės.
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Nacionalizuojami dar pasakojo, kad ypač buvo 
negimę teliukai sunku išleisti kopūstus. Šito-

; kia padėtis buvo ne vien tikIs okupuotos ^2 ‘Baltosios Voktos" ūkyje; 
gautuose laiškuose gimines |ygįai tokia pa(. padėtk bu_ 
'"‘'•"Likau be darbo. Keletą

metų kaip valytoja dirbau _ daržov; o |iemai atė.
miesto ligoninėj gaudama . . .^rduotuvėse nei
po 350 rubliu per mėnesį at- V , . _ . ’ -f . . * * . . * . valgvklose nėra nei marino-lvnnimo. Su mažamete du- x . . ...... 4 . ... tu, nei raugintų daržovių,kiele šiaip taip įssimaitin- *’ .. . .. fi ta i i- o nes iki šiol marinavimo n
da\ om. e igos \ konservavimo imonės nėra 
negalėjau nueiti . darbą o
ka, pasveikus nuėjau ta, d^,įovi kjęki
nepneme. Pasakė, kad ma- v
no vieton jau .vra kiu pri- SUerdžiai atgjjo 

imta ...
Kitas giminaitis dirbantis1 Caro baudžiavos laikais 

kolchoze rašo: gyvenimas nebūtų buvęs
“Atsakydamas i jūsų pa- pilnas be skerdžiaus. Lie- 

siteiravimą pranešu, kad tuvos nepriklausomybės lai- 
jau 4 metai kaip kolchozų kais iš mūsų ūkinio gyveni- 
vadovai už vieną dieną dar- mo skerdžius buvo dingęs, 
bininkui neatėjus i kolcho- Gi šiuo metu, sovietams su- 
zą dirbti nurašo 5 darbadie- griovus ūki. suvarius ūkinin- 
nius. Kitaip kolchozų dar- kus i kolchozus bei soveho- 

zus, skerdžius Lietuvoje vėl 
atgi ja.

Gegužės 26 d. Žemės ūkio 
ministeris Vazaiinskas Kau- 

vištoms grūdinių atmatų už ne turėjo pasitarimą su 
darbadieni. skerdžiais ir karvių melžė-

“Pereitais ir šiais metais jomis. Šiuo metu skerdžių 
kolchozų vadovai duoda se- Lietuvoj priskaitoma tarp 
neliams (negalintiems dirh-:7-8 tūkstančių.
ti kolchoze) 40 arų žemės. Be to, šiame pasitarime 
Nuomos pinigais neima, bet dalyvavo vyliausi komunis- 
reik kasmet išauginti kol- tinės valdžios nariai: parti- 
chozui po 100 kilogramų jos sekretoriai Sniečkus ir 
svorio bekoną. » " Niunka, ministerių tarybos

“Gavome iš kolchozo va- pirmininkas Šumauskas.
dovybės pranešimą-jparei- Silai darbi„inkai.
gojimą. kai mūsų karvutei 
gims teliukas, tai negalima 
jo parduoti nei paplauti, o

bininkai nenori veltui dirb
ti (už pereitus metus mes 
gavome po 1 rublį 50 kapei
kų ir pusantro kilogramo

TT?1__ •_____Vilniaus ii &____ 1 -' Auneju įmo
nėje nėra nei paprasčiausios 

privalom išauginti ir pusvel- higienos nei būtiniausių 
čiui atiduoti kolchozui.” darbininkui poreikių sąlygų.

Šiuo metu “Audėjo” Įmonė
je dirba virš 600 moterų ir 
vienok nakties pamainos 
metu susirgus, nėra kam su
teikti medicinos pagalbos. 
Taipgi darbininkės, atėju- 

(E) Vilniaus rajono “Bal- sios į darbą, neturi kamba- 
tosios Vokios” tarybinio rio persirengti: apsiaustus, 
ūkio vedėjas per Vilniaus kepuraites, skarytes tenka 
radiją skundėsi, kad pernai dėti ant palangių, siūlų dė- 
teko išmesti apie 40 tonų žiu, žodžiu, ten, kur tiktai 
agurkų 60,000 rublių vertės, randama laisva vieta. Gi 
nes negalima buvo agurkų baigus darbą, nėra kur nu- 
niekam Įsiūlyti. Toliau jis siprausti.

Tų ištraukų aiškinti ne
reikia—jos labai aiškios.

L Norkus
Reikėjo išmesti 40 tonų 

agurkų

Nepriklausomybes laimėjimai
J. VLK.S

Lietuvoje šiais metais bir
želio mėn. pasiruošta triuk
šmingai paminėti 20-ties 
metų sovietinės okupacijos 
sukaktuves. Bus daug pri
kalbėta, prirašyta apie per 
tuos metus atsiektus komu
nistinius laimėjimus. Bus 
Įrodinėjimą, kad tai buvo 
išganingi, palaimą nesantie
ji mūsų tautai metai. Ir vi
saip bus juodinami, dergia
mi Lietuvos nepriklausomy
bes metai, lyg per tą laiką 
be skurdo Lietuvos žmonės 
nieko kito neturėjo.

Kartu su tuo, kaip ir 
visuomet, bus sąmoningai 
r uty lėta, ką davė ir ką 
paliko carinės Rusijos oku
pacija, užti-ukusi trupučiu
ką (langiau kaip 100 metų. 
O taip pat, kaip iki šiol, 
nebus prisiminta, kaip Lie
tuva buvo nualinta per pir
mąjį pasaulinį karą, besi
traukiant iš jos rusų aimi- 
jai ir Lietuvą vokiečiams 
okupavus.

Trumpai-per pirmąjį pa
saulinį karą iki tol buvusi 
Lietuvoj pramonė, amatų 
dibtuvės veik visos buvo iš
ardytos, mašinos išvežtos

ir daugiau dviejų treč
dalių visų gyvulių Lietuvos 
žmonės neteko .Tokie mies
tai kaip Tauragė, dalinai 
Šiauliai, Panevėžys, Vilka
viškis buvo sudeginti arba 
apdeginti. Lietuvos žmo
nėms tais pokario metais 
teko ne vien tik savo vals
tybės nepriklausomybę at
kovoti, ją ginklu rankoje 

'ginti, bet ir išardytas ūkis 
atstatyti. Ir ne tik statėsi, 
sukūrė daug ko naujo.

1929 m. Minske išleistoje 
knygoje “Lietuvos ekono
minė geografija“ tos kny
gos autorius, i komunistus 
išvirtęs, Rapolas Rasikas 
ten rašė:

“Kaip yra žinoma, gy
vulių skaičius sumažėjo dėl 
didelių caro valdžios ir vo
kiečių okupacinės valdžios 
rekvizicijų, dėl priverstino 
gyvulių išvarymo iš Lietu
vos, atsitraukiant armijoms 
ir dėl viso ūkio karo me
tu suskurdinimo”.

Dėl pramonės jis taip 
pat nenutyli, kad ji buvo 
išardyta ir kad carinės Ru
sijos metais okupuotoje Lie
tuvoje viso būta 466 pra

monės įmonės su 17,817 
| darbininkų. Toje pačioje 
knygoje tas pats autorius 
įrodo, kad per trejus metus 
bendras Lietuvos ūkis pa
siekė carinės Rusisijos oku
pacijos metų Lietuvos ūkį, 
tai yra 1923 m. Lietuva jau 
buvo atstačiusi savo ūkį. R. 
Rasikas rašo, kad toks sku
bus ūkio atstatymas įvyko 
Amerikos lietuviams atei
viams padedant.

Z. Aleksa, taip pat ne
abejotinas komunistas, 1926 
m. komunistų spaudojo at
virai sakė, kad Lietuvos 
ūkis stipriai atkuto ir jau 
daug žemės ūkio gaminių 
(išvežama į užsienį, kad dar- 
Įbininkija turi darbo, o ūki
ninkai turi atliekamų pini-

Deja,vienas ir antras tų 
atviresnių komunistų, kaip 
kada pamėgusių teisybei 
tiesiai į akis pažiūrėti.buvo 
pačių komunistų nugalaby
ti. šiandien Z. Aleksa vėl 
laikomas ‘savu’, o apie R. 
Rusiką tylima.-

Nepriklausoma Lietuva 
ne tik ūmu laiku atstatė tu
rėtą prieškarinį ūkį, bet 
sparčiai žengė pinnyn. At
sirado naujos pramonės ša
kos, kaip cukraus, audinių, 
avalynės, pieno perdirbimo, 
mėsos konservavimo, dre
nažo vamzdžių darymo, 
popieriaus gamybos pradė
ta statyti cemento gamybos 
dirbtuvės ir daug ko kito. 
Iš visos tos naujos pramo
nės šakos buvo tampriai su
sijusios su bendru šalies 
jūkiu. Pramonė kartu kilo 
su augančiu žemės ūkiu ir 
plečiantis amatams.

Ne taip buvo carinės Ru
sijos okupacijos metais ir 
ne taip yra dabar sovietų 
okupacijos metais. Pramo
nės statyba eina ne Lietuvos 
žmonių ir viso krašto ūkio 
aprūpinimui, bet atsižvel
giant į “plačios tėvynės”- 
Rusijos interesus. Carinės 
Rusijos metais veik visos 
pramonės įmonės priklausė 
svetimiems atėjūnams ir 
tai ne visi jie buvo net iš 
Rusijos kilę. Geležies, odos 
pramonė tada dirbo veik 
išimtinai Rusijos rinkai. 
Lietuvos ūkininkai net savo 
krašto gamybos žemei dirbti 
įrankių ir mašinų negalėjo 
nusipirkti, nes jie Lietuvoje 

Į nebuvo gaminami. Buvo 
stambios odos dirbtuvės,J e 1
bet jos veik išimtinai pildė 

■ Rusijos kariuomenės užsa- 
kymus-balnus, pakinktus ir 
panašiai.

Ir dabar, kiek Lietuvoj 
pasigaminama avalynės, cu
kraus , pieno perdirbimo 
produktų, mėsos konservų, 
įvairių kitų plataus varto
jimo prekių, jų jau užtektų 
Lietuvos žmonėms ir kas 
nuo jų atliktų būtų galima 
parduoti kitur. Deja, net ko
munistų spaudoje pasitaiko 
nusiskundimų, kad kaimo 
žmonės neturi kur nusipirkti 
stiklo, vinių, avalynės, deg
tukų ir kitų namų apyvokai 
būtinų prekių. Nenuostabu: 
Lietuvos pramonė, ne jų 
pačių žmonių tvarkoma, 
prižiūrima ir ne jų gaminiai 
paskirstomi, bet visa tai 
priklauso centrui-Maskvai. 
Lietuva tai pramonei duoda 
darbo rankas, pamokytus 
darbininkus, o visa kita 
svarbesnioji priežiūra prik
lauso svetimiems - atėjū
nams.

Lietuvos nepriklausomy
bės metais taip nebuvo. 
Štai pieno ir dalinai mėsos 
ūkis buvo tvarkomas koope
ratiniais pagrindais, tai yra 
tos ūkio šakos šeimininkai 
buvo patys žaliavų gamin

tojai ir jų rinktų atstovų tų 
žaliavų perdirbimas veda
mas, paskirstomas ir užsie
nyje rinkos kaina parduo
damas. Paskutiniais Lietu
vos nepriklausomybės me
tais vien tik už pieno per
dirbtus produktus-sviestą, 
sūrį, užsienyje parduotus 
buvo per metus gaunama 
iki 50 milijonų litų ir arti 
už tiek svetur buvo parduo
dama mėsos įvairių gami
nių. Žemės ūkio produktų 
prekyba su užsieniu veik 
išimtinai buvo kooperatinių 
bendrovių sąjungų valdybų 
vedama. Vien už kiaušinius 
užsienyje parduotus buvo 
gaunama per metus apie 10 
milionų litų.

Kas, kiek, kokia kaina 
svetur parduota buvo viešai 
skelbiama kas mėnesis pa
sirodžiusiuose statistik o s 
atitinkamuose leidiniuos e. 
Dabar sovietų okupuotoje 
Lietuvoje visa tai laikoma 
paslaptyj ir gyventojai mul
kinami procentais. Šie me
tai, palyginus su pereitais, 
esą geresni tiek ir tiek pro
centų, o juos sugretinus 
su Nepriklausomybės me
tais, net keliolika kartų. Ir 
taip metai iš metų. Tiesa, 
kaip kada ir nusiskundžia
ma , bet tik atskirais atve
jais, kad tas ar kitas nepa
vyko įvykdyti pagal numa
tytą planą.

Bendrai dabar Lietuvos 
okupantų pranešama, kad 
dabartinė pramonė Lietuvos 
nepriklausomybės metus 
praneša keliolika kartų. 
O kas tas jeiikia keliolika 
kartų?

Carinės Rusisijos okupa
cijos metais Lietuvoje cuk
rus nebuvo gaminamas. 
1935 m. jojau buvo paga
minta 21,747 .tonos. Tai 
kiek kartų!; toji pramonės 
šaka pakilo? Nugi visa 
21,747 kartus, nes iki tol jo 
nebuvo gaminama. Avaly
nės savo krašte primais me
tais ir pirmą kartą buvo pa
gaminta 274 tūkstančiai po
rų, tai taip pat kiek kartų 
toji pramonės šaka užaugo?

Tokių pavyzdžių būtų ga
lima daug suminėti iš nau
jai atsiradusių dirbtuvių 
Lietuvos nepriklausomybės 
metais. Pradėta veik iš nie
ko ir staiga išaugo į šimtus 
tūkstančių atskirų vienetų.

Ir baigiant dar prisimin
tina, ką R. Rasikas rasė 
tuo klausimu jau čia saky
toje jo parašytoje knygoje. 
Anot jo, rusai iš Lietuvos 
išvežė 27 tūkstančius arklių, 
o vokiečiai okupantai-171 
tūkstantį. 1913 m. Lietuvoj 
viso arklių būta 451 tūks
tantis. Visų raguočių buvo 
išvežta daugiau kaip pusė. 
Jų 1913 m. Lietuvoje turė- 
ta-918 tūkstančių. 1919 m. 
kovose dėl Lietuvos nepri- 

j klausomybėš , išsaugojimo, 
taip pat dingo nemažas gy
vulių skaičius. O štai, anot 
Rasiko, 1923 m. arklių skai
čius jau viršijo prieškarinį 
111.9%, raguočių 139.9%, 
kiaulių 126.8% ir avių— 
122.6%. ;;

Tai tokia sparta kilo Lie
tuvos nepriklausomybės me
tais bendras šalies ūkis. Ir 
neabejotina, jei Lietuva bū
tų savo nepriklausomos val
stybės iki šiol laisvę apgy
nusi, šalies visokeriopa pa
žanga būtų dar didesnė, ne
gu ją dabar okupantai pa
vaizduoja.

Paragink savo bičiulį Ke

leivį iisiraiyti — ilgais žie

mos vakarais turės gerą 

draugą.

TAI KOMUNISTŲ DARBAS

Komunistai žudė ir žudo lietuviu tautą. 1941 metais ir valiau 
tūkstančius lietuvių išveže Į Sibirą. 1941 m. pasitraukdami iš 
Lietuvos ir nesuskubdami kalinių išvežti, jie daugybę jų išžu
dė (Proveniškiuose, Telšiuos, Panevėžyj, Rokiškyj ir kt.) čia 
matom Proveniškių aukas, kur buvo sušaudyti ne tik kaliniai 
bet ir dalis tarnautojų ir jų žmonų. Viršuje darbo stovyklos 
trobesiai, o viduryj ir apačioj nužudytojų lavonai.

Juozui Budžiui mirus
ALEKSAS ŠEMETA

Kaip pavasaris sužydėjo 
pilname grožyje savo mar
gaspalviais žiedais, teikian
čiais žmogui vien tik pasi
tenkinimo jausmą, kuris šir
dį lyg paskatina ritmingiau 
plakti pavasario džiaugsme, 
pačiu nelaiku ir taip neti
kėtai atklydusi mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo JUOZĄ 
LIŪDŽIU. ‘

JUOZAS UGDŽIUS

Toji žinia buvo lyg per
kūnas iš giedro dangaus, 
nes ji buvo netikėta ir ne
išpasakytai skaudi! Dar iš 
vakaro, t. y. gegužės mėne
sio 29 d., ryšium su Cleve- 
lande vykusiu LFB suva
žiavimu, dalyvhvo specia
liai sušauktoje lietuviško
sios spaudos konferencijo
je, iš kurios į namus grižo 
jau gerokai po dvyliktos 
nakties , nejausdamas nie
ko blogo ir nežinodamas, 
kad gyvena paskutinę die

ną.
Po kelių valandų grįžus 

iš spaudos konferencijos, 
pajuto širdies sušlubavi- 
mą. Kai nuo vieno pakvies
to gydytojo vaistų nebuvo 

i susilaukta palengvėjimo, 
. antrasis iššauktas gydyto
jas greitosios pagalbos ma
gina ligonį skubiai išgabeno 
ligoninėn, kur tuojau buvo 
patalpintas į taip vadina
muosius “geležinius plau
čius“, tačiau krizė nebuvo 
pašalinta; po keliolikos va
landų Juozas Liūdžius už
migo amžinu miegu: tyliai, 
net artimiesiems, budėju- 
siems prie ligonies, nepas
tebėjus, kad slaugomasis 
jau yra miręs. Tik atvykęs 
gydytojas eiliniam patikri
nimui ligonies stoviui kons- 
tavo, kad Juozas Liūdžius 
jau prieš pusvalandį buvo 
miręs, artimiesiems ma
nant, kad jis tik sulaukęs 
palengvėjimo ramiai miega, 
prieš tą pusvalandį labai 
ramiai pakalbėjęs su šei
mos dalyviais.

Velionis Juozas Liūdžius 
jau kiek anksčau ėmė jaus
ti tam tikrus skausmus krū
tinės srityje ir palaipsniui 
silpnėjimą, nes nekartą man 
sakėsi, kad greičiau pavarg- 
stąs, o tam pakanką ir vie
nu aukštu palipėti laiptais 
aukštyn.

Pirmąjį širdies smūgį ve
lionis Juozas Liūdžius per- 

'gyveno Vilniaus geležinke
lių stotyje, kai 1944 m. va
sarą traukiantis su šeima 
iš Vilniaus į vakarus nuo

atplūstančių raudonosios ar
mijos skierių, stetyje buvo 
lėktuvų subombordu o ta s 
traukinys, kuriame talpino- 
6i velionis su šeima talpino- 
greta velionies sprogusios 
granatos buvo užmuštas jo 
sūnus studentas, kurį net 
teko palikti žuvimo vietoje, 
kad galėtų išvesti likusius 
šeimos narius nuo pavojaus 
patekti į bolševikų nasrus. 
Šis įvykis velionį taip buvo 
paveikęs, kad jis net nete
ko sąmonės ir gydytojas 
jau net laikė jį mirusiu, 
bet. . . likimo dar nebuvo 
apsispręsta jį atpalaidoti 
nuo tolimesnių kančių i? jis 
gydytojo pastangų dėka bu
vo grąžintas gyvųjų tarpan. 
Ir nors velionis buvo grą- 

i žintas gyveniman, tačiau 
įvykis paliko pėdsakus jo 
susopusioje širdyje, kurie 
buvo priežastimi po šešio
likos kentėjimo metų—1960 
m. gegužės mėn. 31 d.‘įvy
kusios mirties.

Juozas Liūdžius kaip 
valstybininkas4

Velionį Juozą Liūdžiu nė
ra įmanoma apibūdin t i 
laikraščio skiltyse, nes jo 
asmenybė yra tiek iškili il
su tokia garbinga praeitimi, 
kad jis yra pilnai užsitarna
vęs specialios studijos-mo- 
nografijos, kaip paminklo 
už jo nuveiktus darbus at
sikuriančioje Lietuvoje nuo 
pat 1918 metų per visą ne
priklausomybės laikotarpį 
ir pastangas suprasti ir at
kakliai atstovauti pilkąjį 
Lietuvos žmogų, tą tikrąjį 
kovotoją už Lietuvos nepri
klausomybę ir jos laisvę.

Čia įmanoma apie velionį 
tik labai suglaustai pasisa
kyti, kad susidarytų nora 
menkiausias vaizdas to 
žmogaus gyvenimo ir dar
bų savo tautai ir valstybei.

Juozas Liūdžius buvo gi
męs 1891 metais kovo mė
nesio 10 d. Šakių apskr., 
Sintautų valsčiuje Vpikeli
škių kaime, ūkininko šei
moje. Marianipvlės gimna
ziją baigė 1911, gi Maskvos 
universiteto teisių skyrių 
1916 metais. Jau 1918 mt. 
pradžioje jį matome Lie
tuvoje visa savo jaunatviška 
energija įsijungusi į atsiku
riančios Lietuvos pastan
gas: 1918 m., pačiu sun
kiausiu Lietuvos atsikūrimo 
įmetu, jis pirmininkauja Ša
kių apskrities Komitetui. 
Kiek vėliau Šakių apskrities 
teismo tardytojas, o 1921 
m. ji jau matome Mariam- 

1 polėje einantį apygardos 
teismo prokuroro padėjė
jo pareigas. Jau minėtam 
teismui persitvarkius, Juo
zas Liūdžius paskiriamas to 
paties teismo svarbiųjų by
lų tardytoju.

Jau susitvarkius teismo 
įstaigoms ir išrinkus Lietu
vos Steigiamąjį Seimą, at
rodė, kad visiems lietu
viams savasis kraštas turi 
būti ne pamotė, bet tikroji 
motina, tačiau Uracho di
nastijos sosto stabai, įsikū
rę teismų viršūnėse, įvairiais 
būdais ėmė rodyti savo ne
garbingus nasrus tiems lie
tuviams teisininkams, ku
rie skaitė ir viešai pasiprie
šino Uracho dinastijos įve- 
.mui Lietuvon. Tokių tarpe 
buvo ir velionis Juozas Liū
džius. Nepakęsdamas in
trigų ir nuolatinių šnairavi
mų, velionis buvo priverstas 
pasitraukti iš jo pamiltos 
teisinės tarnybos valstybei 
ir imtis toje pačioje Ma- 
riampolėje advokato prak
tikos, nes jis pamatė,kokio
mis priemonėmis valdžioje 

(Nukeltą į 5-tą psl.)
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Pasikalhgjimas
Maikio su Tėvu

KAI KURIE XX AMŽIAUS ĮVYKIAI
1900— Kinijoj sukilimas dingas pasirašo rezoliuciją, 

prieš svetimšalius, kurie pareiškiančią Jungt i n i ų 
bruko jiems krikščionybę, j Valstijų taiką su Vokietija

1901— Amerikoje lenkas ir Austrija.
anarchistas (Leon Czol-| 1922—St Seimas priėmė 
gosz) nušovė prezidentą Lietuvos konstituciją, že-
McKinley.

i 1904—Dėl Rusijos verži
mosi Mandžūrijon, japonai 
netikėtai užpuolė ir sudau
žė rusų karo laivyną. Prasi
dėjo karas, kuris tęsėsi iki 
1905 metų pradžios ir pasi
baigė Japonijos laimėjimu.

1904— Gegužės 7 d.Rusi
joj buvo panaikintas lietu
vių spaudos draudimas.

1905— Revoliucija Rusi
joj ir Lietuvoj.

1905—Išėjo pirmasis Ru
sijoj leidžiamas dienraštis 
“Vilniaus Žinios”.

1905—Amerikoj išė j o 
pirmas numeris “Keleivio”, 
o taip pat LSS organo “Ko
vos

mės reformos, savos valiu
tos įstatymus.

1923—Prancūzai o k u- 
puoja Vokietijos pramonin
gąjį Rurho kraštą.

1923— Sausio mėn. Klai
pėdos kraštas prijungtas 
prie Lietuvos.

1924— Sausio 21 d. mirė 
Leninas.

1925— Tennessee valsti
joj sprendžiama vadinama 
“beždžionės bylą”, kurioj 
mokytojas Scopes buvo kal
tinamas dėl aiškinimo mo
kiniams evoliucijos mokslo.

1926— Gruodžio 17 d. 
fašistinis perversmas Lie
tuvoj.

1928—Penkiolika valsty
bių pasirašė Kellogo paktą, 
kuriuo buvo pasižadėta ne
kelti karų.

1929—Spalio 29 d. New 
Yorko biržoj kilo finansinė 
panika, po kurios sekė ke
lių metų depresija ir didelis 
nedarbas.

1932—Japonija okupuoja 
Mandžūriją, Mukdeną ir 
Šanchajų. Amerikoje be-

do pridėta visokiu bumaš- gadynė. Gadynė”- 'darbių armija maršuoja ant
kų: po $10, po $20 ir net —Tėvas čia užvedi labai 1912— Kinija pasiskelbė įWashingtono. 
po $100. Iš viso buvo 75,000 ilgą pasaką. Ar negalėtum respublika. Į 1933—Rooseveltas užima
dolerių. i pasakyti trumpiau? 1 1912—Prasidėjo Balkanų prezidento vietą ir bando

—Taip, tėvę^ skaičiau. j —Džiūsta minut, Maik. karas. Bulgarija, Serbija, vykdyti naują ekonominę 
—Nu, kaip tu rokuoji, i Raidavei bus galas. Kaip Graikija ir Juodkalnija da- programą, vadinamą “New 

ką jis darys su tokia krūvai sakiau, mūsų blaivininkųvė Turkijai j kailj. Paskui Deal”. Fabrikai užsidaro,
C -I <• O ___ • ji — ___ •______ _ _____ nobolo mnl/lo

1905—Giuodžio 4-5 die
nomis Vilniuje susirinko 
vadinamasis Vilniaus Sei
mas, pirmas tokio didelio 
masto lietuvių susirinkimas, 
nutaręs reikalauti Lietuvai

—Maiki, ar tu skaitei visi pradėjo gerti, tai dabar gaidos-_ . *
gazietose, kad vienas dar- jau pasigerti žmogui buvo 1906—Išėjo pirmasis Lie- 
bininkas, kasdamas žemę didelis unaras ir blaivybė tuvos Socialdemokratų par- 
Nevv Yorko šteite, iškasė išėjo iš mados. Prasidėjo tijos Vilniuje viešai lei- 
geležinj baksą, kuriame ra- munšainierių ir butlegerių ūžiamas Jaikrastis Naujo-

ninitrur-----O
—Tai_ ne mūsų reikalas, 

tėve.

susaidė seniai jau mitinau Bulgarija pakėlė ginklą 
nelaiko ir retai kada vieni pneš savo talkininkes Ser- 

kitais besimatom, o biją ir Graikiją, ir pati gavosu
—O kodėl negalėtų būti jeigu tropijas kaltais susi- i kailį.

bedarbių milionai, krašte 
didelis nerimas.

1933—Sausio 30 d. Vo-

IR AKTORIAI STREIKAVO

New Yorko 22-jų teatrų aktoriai streikavo nuo birže, 
lio 2 iki 13 d. Streikas baigtas abiem pusėm padarius 
nuolaidų. Gavo streikuoti ir “žvaigždės,’’ kurios ir iki

šiol riebias algas gaudavo. Viršuj kairėj Anne Banc- 
roft ir Vivien Leigh, apačioj kairėj Melvyn Douglas 
ir Eddie Albert.

JUOZUI UUDŽIUl MIRUS
Visuomenininkas

Žurnalistas

Juozas Liūdžius, be vi
suomenininko, teisininko, 
mokytojo, labdarininko, ak
tyviai reiškėsi ir kaip spau
dos darbininkas. Jis su sa
vo pirmuoju didesnio mas
to rašiniu: “Karo kilmė” 
išėjo i spaudos puslapius 
dar 1915 m. žurnale “Auš
rinė“, taigi lygiai prieš 45 
metus!

Ypač aktyviai spaudoje 
ėmė reikštis atvykęs Ame
rikon, kur laisvė spaudos 
žodžiui atidarė duris jo la
bai įdomiems straipsniams 
“Naujienose” /‘Keleivyje” 
ir“I)arbe”. Mat čia, Ameri
koje, nėra nemokšų karo 
cenzorių ir niekas čia žmo
gaus negieda i priverčia
mųjų darbų stovyklas už 
išreikštą savo pažiūrą, ar 
nuomonę opiu reikalu. Jis 
čia su kaupu dešimtmeti be 
pertraukos rašė straipsnius 
apie torlerancijos reikalin
gumą, apie hitlerizmą, apie 
fašizmą, apie vadizmą, apie 
klerikalizmą, apie komuniz
mą ir kitokius “Izmus”. 
Be čia suminėtų temų, ve
lionis visuomet rasdavo 
laiko parašyti vietos kolo
nijos reikalais labai plačius 
repoitažus, kuriuose reiškė
si nuoseklumas ir noras iš
silaikyti susiklausime.
. Nesvetima jo plunksnai 
buvo ir kritika literatūros, 
tapybos meno, dainos, vai
dybos ir kitais kultūros 
klausimais ir jis čia visu<>

Atkelta iš 4 psl.

atsisėdę priešingos minties. Raudonosios armijos or- 
žmonės ėmė suvedinėti sąs- doms artėjant prie Vil
kaitis su opozicijos žmo- niaus, velionis su šeima 
nėmis. Tam ryškų žudikišką pasitraukė Vokietijon ir su 
pavyzdi davė kruvinieji pabėgėlių banga, pagal DP 
veiksmai Glovackio sudary- jstatymą 1949 metais atvy
tų karo lauko teismų, kurių ko Amerikon ir apsigyveno met buvo korektiškas, nuo- 
nekaltomis aukomis krito Clevelande. ’ ’ • »
teisininkas Smalstys, Valiu
kai ir daugelis kitų.

Velionis kaip mokytojas 
ir teisėjas

Nuo pat jaunystės dienų 
būdamas įsitikinęs social
demokratas, velionis tuoj

seklus, taktiškas ir būtinai 
išlaikąs toleranciją, huma
niškosios žurnalistikos rė
muose.

Man savotiškai skauducneiiTinini'i sinrloULHIIV V/irVtziClilliC - _ _ - _
gti Lietuvių Darbininku Dr- kad jo paskutinis

Besiversdamas advokato jos skyrių, o jį įsteigus, visą priešė, L y® g“

gūžės mėn. 26 d. buvo
klejos prezidentas Hinden

mūsų? Juk jam tiek pinigų . tikti, tai beveik visada iš- 1914—Du serbai studen- burgąs skiria Adolfą Hitlerj praktika, velionis pasirodė laiką pirmininkavo. __
nereikia. Jeigu tu parašy-. sigeriam, kaip seni frentai. tai nušovė Sarajevo mies-ministerių pirmininku. Va- ir kaip jaunimo auklėtojas-' Kalbant apie velionio po- SNaujienų„ 125 Nr išspaus-
tum jam gražią gromatą, I Pereitą subatvakari man te- te Austrijos sc~to įpėdini, sario 15 d. Amerikoje, Mia- mokytojas. 19-1-1925 m. htinj Įsitikinimą čia vieta bintas jo straipsnis, kuria-
gal jis sutiktų su mumis . ko susitikti su buvusiu tos didįjį kunigaikštį Ferdinan- mi mieste, fanatikas kesi- Ąs Manampolės realinėje pasakyti, kad jis buvo su me - t - nuoširdžiai kal-
pasidalyti. susaidės prezidentu, kuri dą. Tai |vyko birželio 28 d. nasi nušauti prezidentą Roo- gimnazijoje dėsto politinę gyvenimu einąs idealistas ^-jo a • man0 “Eilinio

••• “ - ............................................. ekonomiją, o 1923-24 me- ir jam buvo svetimas besą- rtizano atsiminimus”,
tais eina net tos gimnazijos yginis paklusimas Markso spausdintus dienarašėio at- 
direktonaus pareigas. teorijoms, nes pagal ji pats k j velionis J. Liūdžius

1940 metais velionis Juo- .gyvenimas nestovėdam a s nepapla£tai domėjosi ir
zas Liūdžius pakviečiamas vietoje pei piaejusį simt- vertino tuos atsiminimus ir 

met! atnešė naujus reikalą- pakartotinai raeino mane 
yimus ir tuo pačiu pareika- bai^į uos ti kai 
lavo naujos taktikos. Dau-, buvau kiek suabejojęs. Bet

—Teve, pinigais niekas seniau vadindavom Zakari- Iš to kilo Pirmas Pasaulinis seveltą, bet jo vietoj užmu-
nesidalija su kitais. Net mi-1 jošium Kreivalupiu. Nu, Karas, iš kurio griuvėsių ša ten pat sėdėjusi Chicagos
lionieriai nenori dalytis. O;kai susitikom, tai, supran- iškilo nepriklausoma Lietu- 
$75,000 šiais laikais Ame- tama, užėjom pas Zacirką va.
rikoje nėra labai didelis po burnelę išmesti. j 1917—Kovo mėnesi Ru-
pinigas. Ir kažin dar, ar! —Tėve, darai 
tas darbininkas galės tuo pasaką, 
radiniu pasinaudoti.

—Kodėl?

per ilgą sboj prasideda revoliucija. 
.Caras atsisako nuo sosto ir

majorą Cermaką.
1933—Vasario 29 d. Ber

lyne naciai sudegina Reich
stagą (parlamentą) ir kaltę 
suverčia ant komunistų. Ko

—Nesistrošyk, Maiki, ga- areštuojamas. Kerenskis su- vo 5 d. Amerikos preziden-

į VU profesoriaus titulu 
dėstyti civilinę teisę. 

1940-1944 m. velionis
las jau nebetoli. Kaip sa- daro laikinę vyriausybę. tas Rooseveltas uždaro ban-

—To dėl, kad tuos pini- kiau, užėjom po burnelę iš- Lapkričio mėnesi Leninas >kus ir uždraudžia aukso iš-
gus paėmė policija ir lauks simesti; ale burnelė prie nuverčia Kerenskio vyriau 
ištisus metus, ar neatsi- burnelės, prisiminėm kapu- sybę. Prasideda bolševikų 
šauks jų savininkas. Jeigu cino misijas ii- užmiršom, -diktatūra ir inteligentijos 
atsišauks, pinigai bus ati- kad reikia namo eiti. At- naikinimas.
duoti jam. siminėm tik tada, kai Za-1 1917—Rugsėjo 18-23 die-

—O jeigu niekas neatsi- cirką užgesino žiburius ir:nomis Vilniuje posėdžiavo 
šauks? pasakė: vyrai, jau čėsas ei- 'lietuvių konferencija, išrin

—.Jeigu per metus niekas ti gulti. Žinom, tada jau 
neatsišauks, tada policija turėjom eiti, ne kad locka. 
atiduos pinigus tam, kas Ale Zakarijošius man sako: 
juos rado. Bet visko jis ne- ! eikim i mano auzą, ba aš 
gaus, nes valdžia pareika- turiu dar pantę džinės na- 
laus mokesčių. O mokesčius mie. Olrait, sakau aš, eikim 
Amerikoje lupa ne viena tą džinę išgerti. Ir nuėjom, ševikai išžudo visą caro Ni- 
valdžia, bet paprastai dvi: Ale vos tik jis atidarė fciči- kalojaus II šeimą.
krašto ir vietinė. Nuo kiek- no duris, boba tuoj špko su J 1913__ Lapkričio 13 d.
vieno dolerio numauna du ; šluota ir dayai lupti. Nu- sudarytas pirmasis Lietuvos 
kailiu. ! mušė jam skrybėlę, akulio- ■ministerių kabinetas.

—Vot, Maiki, kai tu už-j rus, ir vis muša ir keikia, 1919__ Maskvoje Įsikuria
giminei apie dolerio kailius, bomu, latru vadina. Ale pa- Trečiasis Intemaciona&s, 
tai man prisiminė ir mūsų matė, kad ne savo vyrą mu- 'apimdamas visų šalių ko- 
blaivininkų susaidės prezi-1 ša. Metė šluotą i šąli ir sa- munistų partijas, 
dento kailis, katras gavo ko: Mister, uskiuzmi! Aš Į 1920__ Gegužės 15 d. Lie

kusi Lietuvos Valstybės Ta
rybą.

1918—Vasario 16 d. 
Lietuvos Taryba paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę.

1918—Liepos 16 d. bol

tai p pat dubeltavą lupimą; mislinau, kad čia mano ’tuvos Steigiamojo Seimo 
ale ji aplupo ne valdžia, o Džiovas parėjo. Uskiuzmi, (pirmasis posėdis.

uskiuzmi! Priėjus uždėjo 
jam skrybėlę, paglostė, iš-

bobos
—O kaip tas atsitiko?
—Čia, Maiki, būtų ilga

istorija, ale aš patrajysiu (kit dar vienais trepais auk- 
tau sutrumpinti. Matai, Į štyn. Matai, Maiki, mes pa 
mes turėjom blaivininkų taikėm i svetimą stubą. 
susaidę, kuri buvo susitvė- —Ar tai viskas? matai, Maiki,kad Amerikoj
rus per tėvo Kazimiero ka-; —Ne, Maiki, tai buvo tik tokia jau mada: valdžia
puciniškas misijas. Visi bu- vienas kailio lupimas. An- kelis kailius nuo dolerio, o 
vo prisiekę negerti, ba pa- trą gavo nuo pačios, kai bobos lupa kailius vyrams, 
sigerti tada rokavosi ne užlipom ant trečio flioro.! —Ne visiems vyrams kai-
tiktai lokamstva ir sarmata, Jo boba irgi sėdėjo jo liūs lupa, tėve ;bet yra tokių, 
ale ir smertelnas griekas.! laukdama, ir raidavei pra- kuriems reikia lupti, tai 
Ale kai vėliau Amerikoj dėjo šventinti, ale ne su tiems, kurie užmiršta na- 
buvo Įvesta prohibicija ir .šluota, o su kočiolu. Taigi mo pareiti.

1920—Europoje Įsikuria 
Tautų Lyga. Amerikoje

vedė per duris ir sako: lip- prasideda prohibicija ir mo
terys gauna balsavimo teisę.

1921—Prezidentas Har-

vežimą. Gegužės 27 d. Chi
cagoje atsidaro šimtmečio 
Progreso Paroda.

1934—Sausio 29 d., ap
kaltinę dėl Reichstago su
deginimo, naciai nukirto 
komunistui Van der Lub- 
bei galvą. Amerikoj oficia
liai paskelbta, kad 4,700,- 
000 šeimų čia gyvena iš 
pašalpos.

1934—Rugpiūčio 2 d. mi
rė Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas ir Hitleris 
tapo absoliučiu diktatorium. 
Rugsėjo 20 d. areštuotas 
Bruno Hauptmann d ė 1 
Lindberghų vaiko pavogi
mo ir išreikalavimo $50,000 
už jo grąžinimą, nors vaikas 
buvo jau nužudytas.

1934— Gruodžio 5 d. So
vietų Rusijoj sušaudyti 66 
žymūs komunistų vadai dėl 
tariamo sąmokslo prieš Sta
liną.

1935— Kovo 6 d. Wa- 
shingtonas skelbia, kad 
22,000,000 žmonių Jungti
nėse Valstijose gyvena iš 
pašalpos.

1935—Kovo 16 d. Hitle
ris suniekina Versalio su
tarti ir įveda Vokietijoj vi
suotini militarizmą. Angli
ja, Prancūzija ir Italija 
smerkia taikos sutarties 
laužymą.

(Bus daugiau( ,garbą.

Juozas Liudžius Vilniaus! gelis Markso teorijos pun- a- «am pradėjau tai pa- 
’ ' ' ' ktų jau buvo pasenę ir tuo I daI^j ir žada tesfeiu

pačiu atitolę nuo gyvenimo į _
reikalavimų. Velionis ypač j Laidotuvės
gėrėjosi Vokietijos jaunųjų Pagal velionies valią jo 
socialdemokratų drąsa ir pa]aikai turėjo būti atiduoti 
gyvenamojo laiko suprati-L- krematoriumą sudeginti, 
mu. Jo protu, jaunieji V o- yo palaikai buvo pašarvuo- 
kietijos socialdemokrat a i j Kaufman Funeral Home 
esą teisūs ir jiems priklauso w 65 ir Franklin gat., kur 
ateitis. (išbuvo birželio mėn. 1 ir 2

Velionis buvo vienas iš d. d. Jau pirmąją lankymo 
pirmųjų, kurių pastangomis dieną buvo sunešta kelioli- 
prieš kelis metus Clevelan- ką gyvų gėlių vainikų nuo 
de buvo suorganizuotas (Įvairių Clevelando organi- 
Lietuvių Demokr-nių Gru- zacijų ir pavienių asmenų,

Apygardos teisme eina pa 
reigas: teismo teisėjo, sky
riaus pirmininko ir Apy
gardos teismo pirmininko 
pareigas. Šiuose taip atsa
kingose pareigose, liudinin
kų tvirtinimu, velionis pa
sirodė pilnoje savo dvasios 
didybėje—šviečiančiai su
prasdamas savo kaip teisi
ninko ir teisėjo pareigas ir 
atsakomybę.

Labdarininkas
Būtų prasilenkta su tiesa, 

jeigu čia nebūtų paminėta 
ir velionies labdaros darbai. 
Dar carinių rusų reakcijos 
siautėjimo metu velionis 
aktyviai dalyvauja “Žibu
rėlio” draugijoje, kurios pa
reiga remti neturtingus 
moksleivius, norinčius siekti 
mokslo šviesos. Advokatau
damas Mariampolėje, ve
lionis mielai gynė bylas 
kiekvieno neturčio gerai 
žinodamas, kad už tai ne
bus atlygintas medžiaginiai, 
bet tai laikė savo pareiga 
padėti vargšui ir užuot ga
vęs atlyginimą už teisini 
patarnavimą, labai dažnai 
savo ginamąjį apdovanoda
vo penkdešimke būtinie
siems reikalams susitvarky-

pių Prezidiumas”, kuriame 
visą laiką velionis nenuils
tamai bendradarbiavo. Jo 
nuomonė čia buvo brangi
ir vertinama labai teigia- nių asmenų atsisveikinimas 
mai. Jis ir mirė eidamas su velioniu, nes tą diertą 10 
tos garbinogs organizacijos vai. vakaro lavonas turėjo 
vicepirmininko pareigas. būti pervežtas Į krematoriu-

Velionis buvo visa savo . m3- 
esybe antifašistas ir antiko- Atsisveikinimo apeigose 
munistas. Lietuvių tarpe dalyvavo gerai per šimtas 
vienybės sugriovimo kalti- i žmonių, nežiūrint kad tai 
nininkais pirmoje vietoje Į buvo darbo diena. Įspūdin- 
laikė tautininkus, gi jų są- atsisveikinimo žodi Pa* 
moningais talkininkais va- Clevelando Demokra-
dinamuosius frontininkus. Gnių Grupių Prezidiumo 
Ypač kaltino suminėtų 01- Pirmininkas Kostas Žukas, 
ganizacijų vadus, nes pagal alstiečių Liaudininkų S- 
ji pastai-ųjų ambicijos ir £os centro valdybos atsto- 
neišpasakytas troški mas Jonas Daugėla, Krik- 

_________ _________ valdžios leido jiems nueiti ščionių Demokratų dėvė
ti. Šitoji jo dorybė labai į tiek toli, jog labai nedaug
plačiai buvo žinoma vargšų betrūksta, kad būtų Įnešta Y*1^ vardu Algu♦<W Ka- 
tarpe ir to dėl jis turėjo jų visuotinė neapykanta i lie- bulaitis. Teisininkų Drau- 

I visišką pasitikėiima ir pa- tuvių tarpą^ko išsižioję Jau- Clevelando skyriaus

gi ant rytojaus tas skaičius 
padvigubėjo. Birželio mėn. 
2 d. 8 vai. vakaro Įvyko or
ganizacijų atstovų ir pavie-

Iz

it • x ’kia krašto pavergėjai. Nukelta i 3-čią pust)



Puslapis šeštas KELEIVIS ,S0. BOSTON Nr 24, Birželio 15, 1960

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
(Tęsinys'

Vaišinosi, šoko dainavo per naktį. Svečiai rinkosi ir 
skirstėsi, bet tam tikra jų dalis nesijudino iš vietos. Iš 
toliau atvykę nelabai turėjo kur eiti. Taigi ‘’baliavojo” 
per naktį. Mildužis stengėsi palaikyti tvarką ir visiems 
namiškiams patarinėjo bent kiek primigti. Kad ir pakai
toms. Gi ryt bus dar svarbesnė diena. Reiks išbūti “ant 
kojų” visą laiką. Jo raginami namiškiai kiek nusnūdo, 
kiek galėdami ir kur galėdami.

Iš ryto visi anksti sukilo. Vyrai apsiskuto ir apsitvar
kė. Merginos dabinosi klegėdamos kaip žąsys. Susidarė 
šventiška laukimo nuotaika. Lyg i atlaidus Lietuvoje be
sirengiant. Ona jautėsi rami ir patenkinta. Pagaliau ište
ka už Juozo, kurį ir Lietuvoje žinojo. Ir jis su jos bro- 
liis draugavo, čia Amtrikoje jie jau gerokas laikas susi
mylėjo ir viens su kitu suprato. Laukė su vedybomis tik 
dėl to, kad geriau apsitvarkytų. O buto laukimas dar la
biau vedybas nuvilkino. Dabar pagaliau jau nėra kliūčių 
ir štai jos vestuvės. Svečių susirinko ir dar jų susirinks 
daugiau. Tačiau Onai atrodė lyg trūko iškilmingumo jos 
vedyboms. Kaž kaip Lietuvoje tie Įvykiai atrodė pilnosni 
rimties ir svaraus iškilmingumo. O čia viskas lyg netikra 
atrodė. Visoje aplinkumoje tik pats jos Juozas jautėsi 
tikras, patikimas, atsidėtinas, artimas, brangus ir myli
mas. Tas šildė jos širdį ir užpildė ramia nuotaika. Stai
ga ji išgirdo vakarykštį dainininką kieme užtraukus:

Renkis greitai, sesele jaunoji,
Jau nustovėjo žirgeliai kojeles,
Jau nurymojo broleliai rankeles.

Renkis greitai, sesele jaunoji,
Į didę kelionėlę.

Balaišienė kvietė visus pusryčių. Susodino jaunuo
sius) vidų. Piršlys ir svočia šalia jų. Toliau vyriausias pa- 
brolis ir vyriausia pamergė. Kiti pabroliai ir pameigės 
susėdo poromis. Nuotaika jautėsi kiek tingi. Svočia ra
gino užkąsti, o Mildužis pakėlė stikliuką išgerti į jaunų
jų sveikatą. Kai, kas užtraukė:

Mūs piršlelis bėdoje,
Tur stiklelį rankoje.
Jis netur kur padėt,
Tur seselei pažadėt.

Nugėrus ir užkandus, nuotaika palinksmėjo. Rinkosi 
daugiau svečių, kurie buvo sutarę kartu į šliubą važiuoti, 
ir sėdo už stalo. Laiko dar buvo iki nustatytos valandos 
važiuoti, tai pabroliai užtraukė:

Anksti rytelį kėliau,
Žirgų stonelę vėliau.
Ir pamačiau mergelę 
Vieškelėliu ateinant.

Šiems pravarius dainos keletą posmų, neatsiliko pa
mergės:

Anksti rytelį kėliau,
Rūtų darželį vėriau,
Ir pamačiau bernelį 
Vieškeliu atjojant.

Atrodė, kad dainos nukelia juos visus toli už vande
nyno į gimtuosius kaimus ir kiekvienam artimas pastoges. 
To dėl nuotaika susidarė iškilmingesnė. Onutė pagalvojo 
apie savo tėvus Lietuvoje ir susigraudino.

—O, kad taip mama čia būtų,—pagalvojo.
Priėjus laikui važiuoti, visi sukilo.
Kaž kas užvedė ir visi pritarė:

Stovi žirgai pakinkyti 
Į vartelius sugrąžyti.

čėsas jau čėsas,
Seselei važiuoti.

Bet tvarkdariai jau ragino, kad pats laikas važiuoti. 
Susėdo į vežimus ir pasiūkeiodami nudūmė į bažnyčią. 
Ten jau rado vienus vestuvininkus išvažiuojant, o kitus 
belaukiant. Pasirodo, kad bažnyčioje tą dieną buvo sep
tynios lietuviškos sutuoktuvės. Tada paaiškėjo ir tvark
darių pastangos laiku išvažiuoti. Onai nelabai patiko, 
kad tiek daug jungtuvių tą pačią dieną. Jai atrodė, lyg 
dalis iškilmingumo būtų atimama iš jos. Taipogi rodėsi, 
kad bažnyčia, urmu tiek jungtuvių atlikdama, lyg neuž
tenkamai dėmesio jai suteikia. To dėl laukė eilės nekan
traudama. Juozas gi patenkintas žvalgėsi ir sveikinosi 
su pažįstamais.

Jaunimo buvo pilna bažnyčia ir pilnos gatvės bei 
skersgatviai aplink. Vieni kalbėjosi ir žvalgėsi pažįsta
mų, kiti sekė vestuvininkus, kai kas dėjo visas pastangas 
susikaupti maldoje. Tačiau bendras įspūdis susidarė, kad 
tai bendro suėjimo vieta. O to suėjimo visiems trūko. 
Niekada nebuvo perdaug. Suvarytas į fabrikus ir išbar
stytas po farmas lietuviškas jaunimas ilgas valandas 
jautėsi vienišas. To dėl bendros suėjimo valandos suteikė

.MARGARETA VAKARŲ INDUOS SALOSE

Anglijos princesė Margaret, neseniai ištekėjusi už An- 
tony Jonės, karališka jachta plaukioja jūrose ir tarp 
kitko lankėsi Vakarų Indijos salose, kurios priklauso 
Anglijai.

DIENAI BAIGIANTIS

Saulė leidžiasi už miško 
Lyg ugninis kamuolys.
O dangaus krantais ištryško 
Begalinis reginys.
Varpai audžia maldos puotą. 
Gimsta liūdesis tyrus—
Greit širdis dienos bučiuota 
Skęs į poilsio pūkus . . .
Ir saldi ramybės jūra 
Išsilies gamta plačiai 
Ir nuplauks sapnai be burių 
Į Tėvynę su draugais.

Ignas Šmigelskis

MOTERS PADĖTIS S0V1ETIJ0J
Ir mūsiškiai komunistai’! šeimyninį gyvenimą, kitaip 

1 dažnai liaupsina apie lai- j tarus, jos negali atlikti tų 
įmingą moters gyvenimą So-
'vietijoj, nors iš tikrųjų jis
ten sunkesnis ir beviltiškes 
nis negu kur kitur. Čia apie 
tai trumpai ir pakalbėsime.

kitur pramonėj daug mote
rų dirba, bet “sovietiškam 
rojui” būdinga yra, kad 
moterys turi dirbti ir tokius 
sunkius darbus, kuriuos ki
tur tik vyrai tedirba. Ten 
ir sunkiojoje pramonėj mo
terys sudaro beveik trečda
lį ir apie tiek pat kasyklose. 
Kiekvienas užsienietis, nu
vykęs į "sovietišką rojų”, 
pamato daug moterų prie 
sunkių statybos darbų.

Apie sunkias moterų dar
bo sąlygas kartais nejučio
mis prasitaria ir patys ko
munistai.

Štai prieš 3 metus “Lite
raturnaja Gazieta” rašė, 
kaip viename fabrike mo
terys vilko karštas pasagas, 
kitame skyriuje dideles sun
kias dėžes, o kieme kasė 
gilų griovį. Anglis pylė ne
žmoniškai dideliais kastu
vais. Vėl kitoj vietoj vienos 
gamino skaldą keliams, ki
tos vilko didžiulius akme
nis, o jų brigadirius-priežiū- 
rėtojas buvo raudonskruos
tis jaunikaitis.

Vis tai faktai, kurie ro
do, kokia moters “lygybė” 
;< a “sovietiškame rojuje”.

Ne kas kitas, bet pačių 
komunistų leidžiamas laik
raštis rašė, kad vieno fabri
ko direktorius verčia dirbti 
viršvalandžius net naktinėj 
pakaitoj dirbančias mote
ris, kurių tarpe yra ir krū
timi maitinančių motinų. 
Jos per visą darbo dieną 
neturi teisės išeiti savo kū
dikių pamaitinti.

Komunistai mėgsta pasi
girti vaikų lopšeliais, dar
želiais ir juos užsienio sve
čiams rodyti. O ar iš tikrų
jų yra ko girtis, galime ge
riausia patirti iš jų pačių 
išleisto- statistikos rinkinio 
“Sovietų Sąjungos tautos 
ūkis 1958 m.”

trūksta, arba jų tegalima 
gauti už tokią kainą, kokios 
nepajėgiama mokėti, arba 
kada reikia gyventi susi
kimšus kaip silkėms stati
nėje ir kelioms šeiminin
kėms vienoje virtuvėje šei- 
mininkauti.

Tai šitokią “laimę” atne
šė sovietiškas rojus ir Lie
tuvos moterims.

Nebolževikė

LATVIAI MINI SAVO 
DAINŲ RINKĖJĄ

Latviai šiemet mini savo 
didžiojo dainų rinkėjo 
Krišjanis Barono gimimo 
125 metų sukaktį (Mirė 
1923 mt.)

Barons pradėjo latvių 
dainas rinkti 1878 metais. 
Pirmąjį rinkinį išleido Ru
sijos mokslo akademija 
1898 mt. Viso Baronas su
rinko 217,996 liaudies dai
nas. Visas jų rinkinys turi 
6,263 puslapius.

pareigų, kurias joms pati Ten randame, kad prieš- 
gamta skyrė. mokyklinio amžiaus vaikų

Bet ne tik dėl/to yra sun- yra 23 milionai, o vaikų lop

ki Sovietijos moters padė
tis. Visi žinome, kokie maži

Pagal 1959 mt. gyven- ten uždarbiai: vyro uždar- kurių’kolchozninkų vaikam 
tojų surašymą Sovietų Są- bio nepakanka, turi būtinai j tik 400,0000. O viso labo 
jungoj moterų yra 20,726,- i dirbti ir žmona,o jau apie priešmokyklinio am ž i aus 
000 daugiau negu vyrų. Tas milionus netekėjusių nėra
skirtumas ypač didelis tarp nė kalbos, to dėl kai kurio- 
20 ir 40 mt. amžiaus. Tai se srityse beveik vienos mo- 
karo pasėka, nes jame daug terys tedirba. Pavyzdžiui 
vyrų žuvo. Ir tas vyrų ir mo- moterų gydytojų ' ir kitų 
terų skaičiaus didelis skir- sveikatos apsaugos srityje 
tumas yra šių dienų So vie- dirbančių moterų yra 85%.
tijos moterų tragedijos vie
na didžiųjų priežasčių. Ten 

j milionai moterų neturi vil-

Ir pramonėj tas pats. Pa
vyzdžiui tekstilės įmonėse 
moterų dirba net 90%. Tas

ties išeiti už vyro ir gyventi | būtų netaip blogai, nes ir

džiaugsmo. Trūko merginų, to dėl bernai keliavo ilgas 
mylias, kad sutiktų merginų lietuvaičių. Kitas kvietėsi 
savąją iš Lietuvos čia atvažiuoti, o kitas vėl pats važiavo 
Lietuvon apsivesti. Vestuvės, kuriose buvo apstu abieju 
lyčių jaunimo, sutraukė daug žiūrovų.

Vestuvių apeigos taip greitai buvo atliktos, kad Ona 
nei nepasijuto, kad jau reikia užleisti vietą kitai besijun
giančiai porai. Lipdama į fajetoną apžvelgė subrinkusią 
minią ir buvo patenkinta veidų jūra.

—Kodėl tik pora, o ne keturiais arkliais karieta,— 
kaž kodėl pagalvojo ir pati nusišypsojo dėl tokių minčių.

Atvažiavus namo ir kiek apsitvarkius, Mildužis vai
šino svečius pašaliais prie šalutinių stalų ir vilkino svo
čios pietus, kad susirinktų kiti pašalaičiai, kurie pažadė
jo ateiti. Jų rinkosi daugiau ir daugiau. Jaunimas nau
dojosi ta proga susipažinti ir apsiklausinėti, bešokant su
siglausti. Prie vieno stalo vyrai pasigavo Juozą ir aplink 
ratu sustoję traukė:

Mūs brolelis snapsą gers,
Dobilėlis šnapsą gers.
Tai mums gražu pažiūrėti,
Kad brolelis šnapsą gers.

Kai svočios kvietė pietų, visi stalai buvo nusėsti: 
tiek viduje tiek'kieme. Kam trūko vietos, sėdosi paša- 

į liais sau vietos surasdamas. Mildužio tvarkdariai kvietė 
susispausti, naujas kėdes pristatydami. Pakampiais ša
lutinius staliukus sustatė. Atkišo bačkutes alaus, pilstė 
degtinę. Moterys nešė valgius virtinėmis. Šeimininkai ir 
ir jų pastatyti tvarkdariai vaišino kiek įmanydami. Nuo
taika atlyžo ir diržai atsileido.

(Bus daugiau)

šeliuose ir darželiuose yra 
vietų yra tik 2,357,000, iš

kolchozninkų vaikų yra 15 
milionų. Vadinasi, iš 100 
kolchozninkų vaikų tik 3 
gali patekti į lopšelį ir dar
želį. O visi kiti 20 su puse 
milionų priešmokyklinio 
amžiaus vaikų turi būti pa
likti tuščiuose namuose ar 
gatvėje, kai motinos išeina 
į darbą.

0 štai dar vienas moters 
“lygybės” pavyzdys.

1944 m. liepos 8 d. buvo 
išleistas vadinamasis pavai
nikių įstatymas, kuris tebe
veikia ir šiandien. Pagal tą 
įstatymą pavainikio motina 
neturi teisės reikalauti ali
mentų iš vaiko tėvo, bet ji 
gali prašyti iš valdžios pa
šalpos 40 rublių mėnesiui. 
Tai ir viskas.

Prieš tą įsiūtymą jau se
niau yra pasisakę nevienas 
žymus jautresnės sielos 
žmogus. Dabar prieš tą įs
tatymą protestuoja tėvai, 
motinos. Šių metų balandžio 
mėn. “Literaturnaja Gazie
ta” puslapiuose prabilo ir 
žinomas rašytojas Kaverin, 
kuris nustebęs klausia:

“Kodėl visi šitie laiškai, 
protestai mūsų teisingumui 
nedaro jokio įspūdžio?”

Ar Kaverin tikrai nežino 
atsakymo ar tik apsimeta 
nežinąs? O atsakymas juk 
paprastas: Ne teisingumo 
ištaigos kaltos, bet visa so
vietinė tvarka yra nežmo- 
ka.

Aš čia nenoriu kalbėti, 
kokių sunkumų ten turi mo
terys - šeimininkės, kada 
daug būtiniausių dalykų

MOTERŲ KOJOS ILGĖJA

Žinovai pastebėjo, kad 
mūsų krašto motetų kojos 
ilgėja. Per dvi kartas jos pa
ilgėjo 2 numeriais. Dabar 

; moterų batelių vidutinis 
dydis yra 7'o-B, o prieš 
mus gyvenusios kartos mo
terų kojom tiko 6 numerio 
batukai, o dar seniau Nr 4.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šio6 knygos:

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $530

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

Kipro Bielinio “Penktieji 
kaina $6.00.

j Jas galite gauti ir Kelei- 
!vio administracijoje:

6.36 Broadwav,
Boston 27. Mass.

metai”,
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ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA _ BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminįmai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek* 
viena proga, gražiais kietai? vir

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

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

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

ŽVILGSNIS J PRAEITĮ. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

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

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

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

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

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

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina.................... 'io Cnt.

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

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

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

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsl., 
kieti viršeliai Kaina-........... $5.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................ $3.00.

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

LIETUVlV LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
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 SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme 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 ........................ $3.00

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ........................ $1.20

MILŽINO PAUNKSMft. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psL, didelio formato, gera ponie- 
ra, kaina.................................... $2.50

KODfiL AS NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS. virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................. $4.00

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

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
11939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .....................$4.50

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

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

Išfi-TUSIEMŠ NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui 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. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................. $2.25

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

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviam^, 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

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

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

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

A K1SS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

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

VISUOTINAS. TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas, būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina .......... 25 Cnt.

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu, 
nas. Kaina .............................25 Cnt.

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Ikonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI_ 
KĖS, 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 ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras Dopierius, 
kaina .......................................... $10.00

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

Ei Broadway------ So. Boston, Mass.
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VIETINIS ŽINIOS
BABUSIS BIRŽELIS

Broliai ir sesės lietuviai ! 
Jau 20 metų praėjo, kai bol
ševikų budeliai tūkstančius 
mūsų nekaltų brolių, sesių, 
motinų ir vaikų užkaltuose 
vagonuose ištrėmė j Sibiro 
vergų darbus. Mūsų tautie
čių kaulais nusėta Sibiro 
taiga, o šiandien dar ku
ris išliko gyvas, tai jau be 
sveikatos ir šaukiasi mūsų 
pagalbos.

Jiems niekas nepadės, jei 
mes, Amerikos lietuviai, ne
padėsime. Mūsų šventa pa
reiga gelbėti į amžiną vargą 
patekusius brolius lietuvius.

Balfo Bostono skyrius, 
prisimindamas anas baisią
sias birželio dienas, skel
bia vajų ir prašo visus auko
ti kiek kas išgali. Balfas iš
tiesia ranką ir tam, kurio 
niekas neprisimena. Bet 
Balfas vienas be mielų au
kotojų nieko negali padary
ti. To dėl visi atsiminkime 
Sibire ir kitur kenčiančius 
tautiečius ir gelbėkime juos 
—aukokime Balfui kiek kas 
galime.

Aukas galima įteikti šiem 
skyriaus valdybos nariams:

A. Bričkus, 89 Old Har- 
bor St., So. Boston, Mass.

A. Andriulionis, 245 5th 
St., So. Boston, Mass., tel. 
AN 8-5503.

V. Vakauzas, 40 I St., 
So; Boston. Tel. AN 8-9267.

Balfo įgalioti asmenys 
lankysis ir namuose su aukų 
lapais.

Balfo skyriau* valdyba

Vilniuje tik 40% lietuvių

Birželio 5 d. Pabaltiečių 
Draugija surengė liūdnųjų 
birželio įvykių minėjimą. 
Jame vyriausiuoju kalbėto
ju buvo pakviestas “Lietu
vos Atsiminimų” radijo 
programos vedėjas Jokūbas 
Stukas iš New Yorko, kuris 
balandžio mėnesį lankėsi 
Lietuvoje ir ten pagamino 
Lietuvos vaizdų filmą.

International Institute sa
lė buvo pilnutėlė prisirinku
si lietuvių, latvių ir estų, 
daugiausia buvo lietuvių.

Stukas Vilniuje buvo su
stojęs 3 dienas, o Kaune— 
vieną, nes tik tokiam laikui 
tebuvo duotas rusų valdžios 
leidimas.

Jo giminės gyvena kaime 
netoli Vilniaus, bet jam ne
buvo leista jų aplankyti, to 
dėl giminės turėjo į Vilnių 
atvažiuti ir čia viešbutyj jie 
atšventė Velykas kartu da
lyvaujant ir policijos agen
tui. Filmuoti galėjo tik tą, 
ką tas valdžios agentas lei
do.

Stuko žodžiais, žmonės 
gyvena labai vargingai, iš
skyrus rusų kolonistus ir 
valdžios aukštuosius parei
gūnus. Daug bažnyčių pa
naikinta, bet kurios adaros, 
per Velykas buvusios pil
nos. Patriotizmas didelis, vi
si nekenčia atėjūnų rusų.

Vilniuje lietuvių gyven* 
tojų esą tik apie 40%, o 
tuo tarpu KauAo apie 90%, 
gal dėl to jis tebelaikomas 
uždaru miestu ir retas už- 
sieniotis tegali ten pakliūtu

Įdomų pranešimą papil
dė gražiai filmas.

P. M.

Lituanistinė mokykla 
mokslo metu*

Pabaigtuvių meninę dalį alina ta prasme, kad tra- Ik L. Darbininkų Draugijos 
atliko Onos Ivaškienės, Da- Igiškieji birželio įvykiai na- 
lios Vakauzaitės, Jeronimo'grinėjami nutrauktos Pary-
Kačinsko, Jurgio Jašinako žiaus viršūnių konferencijo* uaroininKų uraugi.os 
ir Brido Giedraičio paruošti ir Afrikos tautoms suteikia- 2f kuopos narių susirinki-

susirinkimo

Birželio 12 d. buvo Lietu
vių Darbininkų Draugijos

mokiniai: šoko, dainavo, 
deklamavo, kankliavo. 

Ddelį darbą lietuvybės iš-

mos laisvės fone. Įspūdžius mas, kuriame aptarus eili-
iš dabartinės Lietuvos pa- njyg kalbėta ..
pasakos J. Stukas, kuns ne- gpje paskutiniajame Darbo 

laikymui atlieka šita moky- [seniai turėjo progos aplan- ž^aio numery išspausdin-
tą A. Šalčiaus straipsnį. Kai Rengiamoji programa per kurie nariai reiškė pasipik- radijgbus jau desimtoji is tinim,( kad toks straipsnis

1 oko buvo surengta jggpausdintas. Kadangi ne-
1950 m. į visi narjai dar tą straipsnį

_ “ “ " .. 'perskaitė, tai nuodugnesnis
Tėvynės Mylėtojų Draugijos jo nagrinėjimas paliktas ki

ne šito nesupranta ir savo 
vaikų į ją neleidžia.

Pagaila mokytojams, ku
rie dirba šitokį sunkų darbą.

Ž—«s

įr

SICLO DARBA
I Vasaros mėnesiams kaime reikaliln- 
ga moteris-virėja 10-15 žmonių val
giui pagaminti. Teirautis:

Keleivyje
636 E. Broadvvay
So. Bostone

REIKALINGAS BUTAS 
Motina su suaugusia dukterim ieško 
gero 4-5 kambarių buto, pageidau
jama antrame aukšte su piazu, šil
domas garu. Pranešti Keleivio įstai
gai, telefonas AN 8-3071. (—)

NAMAI FLORIDOJE 
Floridoje kororto mieste, parduoda
mas namas iš 4 kamb., prie žuvingo 
ežero. U. S. kelio 441. Kaina $4,500. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku:

N. Calminas
P. O. Box 211 (24
Oklawaha, Fla.

Te
S

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS
Garsiame CAPE COD—OSTERVILLE. Mass., kurorte, prie 
atviro Atlanto Long-Beach pliažo, pušų pavėsyje, gražioje 
lietuviškoje vasarvietės viloje *

“AUDRON!”
87 EAST BAY ROAD, OSTERVILLE. CAPE COD, MASS. 

TEL.: GA 8-2748
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai * Gražus privatus 2 akrų 
pušynas-parkas * šiltos Golfstromo srovės, atviras jūros 
pliažas 5 min. pėsčiom * Rami aplinkuma, daug vietos poil
siui ir žaidimams * Geras lietuviškas maistas ir malonus 
patarnavimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 17 DIENOS
Lietuviai savininkai Dr. Ed. ir Marija JANSONAI visus ma
loniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

Dr. ED. JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. TeL AV 8-5999

arba nuo birželio 17 d.
Audronė-Jansonas, 87 E. Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass

KAS LABIAUSIA LIETUVOJ REIKALINGA

• NAILONO TAFETA paprastų spalvų arba gėlėto ir smulkaus
rašto, 36 colių platumo, už 1 jardų............................................. $2.70

• NAILONO ORGANZA balinėms ar vaikų suknelėms 3>» colių
platumo, už jardų........................................................................ $2.70

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

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

32 x 32 colių dydžio.................... .................................... po $4.60
• PIQUE moterų bliuskoms, balto ar mėlyna spalva už jardų .. $1.65
• POPLINAS vyrų marškiniam, paprastas ar dryžėtos už jrd. $1.70

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

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

• STANDARTO PAKETAS AD 702 (moterims) ..... .. J29-0*0
1 vilnonis sveteris, 1 jardas vilnonio tweed sijonui, 214 jardų bo- 
velninės medž. bliuskai, 1 skarelė, 1 pora viln. kojinių

• AKORDIONU didelis pasirinkimas modelių nuo $63.00 iki $495.00 
NAUJOS ŽEMESNES KAINOS MAISTUI. REIKALAUKITE

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

TAZAB
51 Roemir St CAMBRIDGE, Mete. Tel: KI 7-9706

(Offisas atdaras riša laiką)

Birželio 11 d. buvo iškil
mingos Bostono Lituanisti
nės mokyklos mokslo metų 
pabaigtuvės. Iš Tėvų komi
teto pirm. inž. J. Vasio ir 
mokyklos vedėjo K. Moc
kaus pranešimų sužinota, 
kad mokyklą lankė 122 mo
kiniai, iš jų So. Bostone gy
venančių tik 48, Dorcheste- 
ryj—47, yra ir iš toliau at
važiuojančių—iš Norwoodo 
5, iš Providenco 3 ir tt Pa
žymėtina, kad 7 mokinių tė
vai yra Amerikoje gimę.

Mokyklos vedėju, kaip 
minėta, yra K. Mockus, ir šie 
mokytojai: P. Kaladienė, J. 
Lapšienė, D. Ivaškienė, D. 
Vakauzaitė, Dz. Giedraitis, 
J. Kuncaitis ir A. Mažiulis. 
Iš jų D. Ivaškienė ir D. Va
kauzaitė pačios yra prieš 
kelerius metus baigusios šią 
mokyklą. D. Giedraitis mo
kykloj dirba nuo pat jos įsi
kūrimo.

Kiekvieno skyriaus pa
žangiausiam mokiniui buvo 
įteikta dovana—knyga. Tie 
mokiniai buvo: I skr. G. Ja- 
šinskaitė, II skr. L Baltušy
tė, III skr. N.' Bakšytė, IV 
skr. B. Jaraitė, I. Puodžiu- 
kinaitė ir Vaičjurgytė (sky
riaus vedėja visas tris laikė 
vienodo pažangumo), V 
skr. J. Lendraitis, VI skr. J. 
Daugirdas, VII skr. R. Auk
štikalnytė, IK skr. Z. Gim- 
butaitė, G. Karosaitė ir A. 
Lapinskaitė (visos vienodo 
pažangumo), X skr. R. Gir
nius, XI skyr. A. Barūnaitė.

Tragiškieji birželio įvykiai 
radiją

Antradienį, birželio 14 d. 
8:05—8:30 vai. vak. per 
Brocktono radijo stotį WB- 
ET, 1460 kilc. ir 97 megc. 
(FM) bus perduota speciali 
programa, skirta tragiškiem 
birželio įvykiams Lietuvoje 
paminėti. Programą paruo
šė L. Varpo vadovybė. Pra
nešėja bus A. Januškevičie
nė. Programa s k i riama 
amerikiečių visuomenei. Žo
dinė programos dalis perpi- 
nama lietuviška muzika. 
Programai laiką parūpino 
LB Brocktono

skyriaus

Šį trečiadienį, birželio 15 
d. 7 :30 vai. vak. J. Tuinilos 
įstaigoje (395 W. Broad
vvay, So. Bostone) bus Tė-

tam kartui.
Vedybos

Apiplėšė Juozo Arlausko 
krautuvę

Praeitą ketvirtadienį, bir- 
vynės Mylėtojų Dr-jos aky- želio 9 d. 10:40 vai. vak. į
riaus narių svarbus susirin
kimas. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Valdyba

Gražiai paminėjo 
Lietuvos tragediją

Juozo Arlausko “Boris Be- 
verage” krautuvę įėjo du 
maskuoti vyrai ir ginklu 
grasindami privertė atiduoti 
kasoj buvusius $190. Tuo 
metu krautuvėj buvo 4 as
menys.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
lietuve moterimi. Vienam sunku gy
venti, o pas mus nėra lietuvių. At
sakysiu į rimtus laiškus. Rašykit:

John Zig (29
4927 West Commerce St.
San Antonio, Texas

Nevedęs vyras, 56 m. amžiaus, vedyu 
bų tikslu nori susipažinti su mergi
na ar našle 40-50 metų. Atsakysiu 
tik j rimtus laiškus. Rašykite:

Jonas Černiauskas (24
1165 E. 71st Street, 4
Cleveland 3, Ohio ' <•’
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Birželio 12 d. Laisvės 
Varpo radijas labai turinin
ga ir įdomia programa pa- 

apylinkės 'minėjo Lietuvos okupcijos 
valdyba. Programa suaktu- 20 metų sukaktį.

Vedybų tikslu noriu susipažinti sn 
vyru apie 39-42 metų, nevedusiu, dir
bančiu. Su laišku prisiųsti savo fo
tografijų. Rašyti: X

.Mis Jennie Slupkas (23
1291 Eastem Parkway

Mūsų kaimynai draugai j 
Mildred ir Antanas Aleknos [ 
grįžo iš Floridos.

Jieškojimai

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

• (Licensed by INTOURIST)
PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS Į BET KURIĄ SSSR DAU
Siuntiniai Apdrausti • Pristatymas Garantuotas 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA 
Rašykite arba aplankykite Jums artimiausiu* 

MŪSŲ SKYRIUS:

Ieškoma Ona Dvilišskaitė-Laskaus- 
kienė. Ji pati ar apie žinantieji pra
šomi rašyti šiuo adresu:

Ona Kašeliauskienė 
478 Seventh St.,
So. Boston 27, Mass.

Aš ieškau savo brolio ANTANO 
YAKO iš Sakių apsk., Sintautų pa- 
rap. Veržiu kaimo. Jis pats ar jį ži
nantieji prašom rašyti:

Joe Yakas
1329 No. Green Avė. (26
Detroit 9, Mich.

NE W ARK, N. J. , 
NEW YORK 3, N. Y. 
RROOKLYN 7, N. Y. 
CHICAGO 22, ILL, 
CLEVELAND 13, Ohio 
PATERSON 1, N. J. 
LAKEWOOD, N. J.

BI 3-1797
AL 4-5456 
DI 5-8808 
BR 8-6966 
TO 1-1068 
MU 4-4619 
FO 3-8569

TRUKžOLĖS 
Trukžolių šaknis

Kur atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos metų bė

gyje išsenka ir joms atgauti reika
lingas ramus poilsis, malonios ato
stogos. Mūsų vasarvietėje—Ostervil
le Manor—Jūs rasite ramų malonų 
poilsį ir tikrai atgausite visas, per 
paskutinius metus išeikvotas, jėgas.

Osterville Manor yra gražiame pu
šynais apaugusiame Cape Cod pusia
salyje prie Atlanto, kur šiltosios sro
ves vandens temperatūra 70-80 laip
snių. Visi mūsų vasarvietės svečiai 
raudojasi uždaru (privatišku) paplū
dimiu, kurio švarus smėlis dar po ke
lis kartus valomas ir sijojamas, to
dėl į šį paplūdimį tegalima įeiti tik 
su atskirais leidimais, kuriuos parū
piname visiems svečiams. Prie paplū
dimio yra automobiliams saugoti vie
ta. už kurių atskirai mokėti nereikia. 
Mūsų vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su kitomis pana
šiomis vasarvietėmis, todėl tikime,
K2XU .JUT?nuo patrūkimu, pu . _ .

krūtine skaudėji-* Praleisti Pas mus—Cape Cod Oater- 
ville Manor vasarvietėje.mo, palengvina at- Mes būsime labai laimingi, jei ap»

kosėjimą, suteikia • sisprendę atostogauti susisieksite 
prakaitavimą ir' 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
$3.00.

428 Springfield Avė., Tel.
39 Second Avenue TeL

C00 Sutter Avenue Tel.
2222 W. Chicago Avė. Tel.
2683 W. 14th Street Tel.
99 Main Street Tel
126 4th Street Tel.

VINELAND, N. J. West Landis Avė. (Greek Orthodox Building) 
PITTSBURGH 3, Pa. 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 

22 Carlstod Street .Tel-
6 Day Street Tel.
9:150 Jos. Campau Tel.
2076 Sutter Street Tel.

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

WORCESTER, Mass. 
NEW HAVEN, Conn. 
HAMTRAMCK, Mich. 
SAN FRANCISCO, Cal.

SW 8-2868 
LO 2-1446 
TR 3-1666 
FI 6-1571

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 Broadway 
South Boston 27, Mass.

mumis ir pranešite, kuriuo 
date atvykti, kad galėtume Jums re
zervuoti kambarius, kad atvykę nebe
turėtumėte jokio rūpesčio ir galėtu
mėte visų atostogų metų skirti poil
sini ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų ir 
prašome klausti, iei dar kiltų kokiu 
nors neaiškumų. Mus galite pasiekti 
šiais adresais. į

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

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone: i

265 C Street.
So. Boston 27, Mass. 

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kaončin*-. 
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DABAR JŪS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE

IR KITAS U. S. S. R. VIETAS 
PAVIENIAI AR GRUPĖMIS 

Tūkstot.čiai pasitenkinusių lanky
tojų sako apie darbingumų 

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Ine. New Yorke, 

kuris tvarkė jų keliones i įvairias 
SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. 
MES PADEDAME JUMS
SUTVARKYTI VIZŲ IR
KELIONIŲ REIKALUS.

Informacijų dėl vizų reikalavimų 
ir rezervacijų, prašom rašyti

arba kreipkitės:
. COSMOS TRAVEL 

BUREAU, Ine.
45 We*t 45th Street, 
New York City, N. Y.

Tel. O 5-7711
COSMOS . . . padeda keliauto

jams jau nuo 1898 metų. |

IEŠKANTIEMS POILSIO IR RAMUMO

"TRAKAI“
i prie ežero su valstybė* tvarkomu pliažu, yra geriau-’ 
[šia vieta. Patogūs kambariai; šiltas, šalta* vanduo, I 
' dušai. Valgį galima patiem gaminti* ar gauti vietoje. |

J. Paknys Boz 126 Thompson, Conn. 
Telefonas: WAlnut 3-2836

na

Kas skaito rašo. duonos neprašo ir FRANK LAVINSKO 
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 1879-1955
knygą užsisako! Įdėk j voką 3 dolerius, aiškiai savo adresą 
parašyk ir tą įdomia knygą gausi. O jei įdėsi dar du doleriu, 
tai priedu gausi “ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI.” Mano 
adresas toks:
Frank Lavinskas, 4141 46th St., Long Island City 4, N. Y.

• •

ana

Lietuvių Amerikoje

Pasinaudokite patikimu, kruopščiu ir greitu mūsų firmos patarnavimo.
SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ,

UKRAINĄ, LIETUVĄ, GUDUĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ ir Kita* Respublikas
Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 1SS% garantuoja siuntinių pristatymų. 
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro paštu 
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 patvarkymus. At
siminkite, kad mes esame specialistai visame kanto, kas liečia siuntinių persiuntimų.

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0. be.
138 We*t 14th Street, NEW YORK 11,N. Y. Tel. CH 3-2883

Atidaryta kasdien nuo S iki 6^ sekmadieniais nao S iki 4 vai. pa pietų. Tiktai vyriausioje įstaigoje 
MOŠŲ SKYRIAI:

141 Second Avcaas|39 Raymond Plaza WJ 132 Franklin Avė. I 900 Litersry Rd. 
NBW YORK CITY- NEWARK, N. J. 1 HARTFORD, CONN. Clevelaad 13, Ohio

TeL GR 5-7430 I TeL MArket 2-28771 T«L CH 0-4724 iTet T0wer 1-1401 
332 Fillmore Avė. I 359 West Brtmdtrav I 11330 Jos. Csames I 032 W> Glrard Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. BOSTON 27, MASŠ. bBTROIT 12, M1CT. Phfladelphte 23, Pa. 
TeL MOfcaark 20741 TeL ANdrew 8-5040 ITeL TOensend 9-30801 TeL WAtatrt 5-8878

2134 W. Chicago Ave^ CHICAGO 22, IIL TEL.: Dičkėm 2-8232
, 3210 Sunset Blvd. LOS ANGELES 28, Calif, Tet NOrmandy 5-9887

Jungia lietuvius bendram lietuviškam damai, auslija 
tautini solidarumą rūpinasi išlaikyti lietuvybę Ir remia ktK 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

8LA GYVYB2S APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA flrf $10,000 daUmfial 

ir dvidešimčia metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudoe sumą.

SLA—mažamečių apdraudė—rimtaa aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITlKllfŲ 
apdraudė duodk pašalpos iki $825 | mteaaį.

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA Ir 
RASTINĄ. SLA nario galima būti nuo gimimo 
gilios senatvė*.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudė* galite gau
ti 8LA kuopuose, kurio* yra visose žymesnis* lietuvių ko-

ir SLA Centrą. Rašykit* tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS
307 We*t 30tb Street, New York 1, N. Y.

iki

ŽODYNAS
A.LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvių

Kaina $14
Pinigu* siųsti kartu su 

užsakymu
Dr. D. PILKA 

546 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mas*.

VASTUŠ7 LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS. 
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais 
—g«a»Ba<BBuiūi«c>a»)CHn«ncgcmiLHHS»a<imaaaueue— 
fuar—u—ainrrTirniiTBi i inrt ro iur in itittiiį iii nmi —atnenaansamv*^’

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

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

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

“KELEIVIS”

036 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mase.
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Puslapis aštuntai KELEIVIS ,S0. BOSTON Nr 24, Birželio 15,1960

BOSTONO LIETUVIAI,

Jau 20 metų, kai mūsų teatrą, 209 Ma*sachusett* 
tėvynė Lietuva komunistų Avė, Bostone, (įeiti iš Nor- 
pavergta ir naikinama. Pa- way gatvės).
vergėjas nori pasmaugti lie- ją vietą lengva pasiekti 
tuvių dvasią, jų laisvės troš- į§ Park Street tramvajų, iš- 
kimą ir paversti juos ver- Hptį Massachusetts stotyje, 
gaiš. Jis ir laisvąjį pasaulį Čia bus kalbos. Visų pa
nori įtikinti, kad visi pa- taitiečių vardu kalbės dr. B 
vergtieji yra patenkinti ir Kalvaitis, bus priimta pro 
džiaugiasi savo padėtimi.. testo rezoliucija, o vėliau

Tuo tikslu pa\ergėjas ir graži meninė programą, 
okupacijos 20 metų sukakti kurią atliks Bostono Lietu. 
minės su didelėmis iškilmė- vių Mišrus chora^s komp 
mis ir į jas vara suvarytus juįįaus Gaidelio vadovau- 
lietuvius v ers dėkoti paver- jamas> Latvių Choras, Janio
&e|u.k . Austrams vadovaujamas, ii

Lietuvoj gyvenančių bur- egtų soliste Amanda Jucht.
nos užčiauptos, rankos su- Atidėkime * vak visus
ristos, to dėl musų pareiga reika)us ; dal ’vauki.
viešumon kelti šitą šlykštų ,j • s U,.inki'e. Pa.
komunistų melų pro estuo- rodvkime ir kiti kad
ti ir šaukte saukti—laisves ___i’ j,. . . . ,... mes tebesame gvvi, kad te-Lietuvai ir kitiems paverg- .... -& besirūpiname savo gimtines

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIE <1V DRAUGUOS VADOVYBE Geriausia* būda* parausti 
laikraitį yra gauti jam nau
jų skaitytojų. Padarykim tų.
x x X«xxrx xx x x xx : xxxx xx*x aaa

1 Sūriai ir Grietinė
x Kas nori pirkti gerų šviežių sū-J 
§ci'4 ir grietinės (smetonos) ir ki-j 
<Jtų pieniškų produktų prieiunMj

kaina, nrašomi kreiptis i
s Peter Akunevich
1 ELM STREET kampan BON D ST.1 

HALlFAK, MASS.
(Tarp 27 ir 106 keltų) 

Galima atvykti bet kada.
x x=X -: -; r = x r: x s: x t: Xr. x x X"* "

RADIJO PROGRAMA

tiems kraštams! . . . .T ... , D . .... likimu ir nenunmsime,luo tikslu Bostono lietu- .. , , ... Ji vėl bus laisva.
kol

viai, latviai ir estai šį šešta 
dienį, birželio 18 d. 8 vai. Amerikos Lietuvių Tarybos 
vakare renkasi į Donnely į Bostono Skyrius

Mirė Petras Jankus

Birželio 9 d. Shattuck Ii- ( 
goninėj Jamaica Plain mirė' 
Petras Jankus (Jankaus
kas), ilgametis Bostono gy
ventojas ir veiklus mūsų or
ganizacijų darbuotojas. Jį 
pakilto vėžio liga.IT.lf_ •_ i 1___  1_*1*venoms retras ouvo kiii- 
mo iš Alytaus parapijos, 
Vinciūnų kaimo (Vilniaus 
pusėje), Amerikon atvyko 
1910 m. ir veik visą laiką 
gyveno Bostone, dirbo siu
vyklose. Jis mirė sulaukęs 
71 metų amžiaus.

Velionis Petras veikliai 
dalyvavo mūsų organizaci
jose, per eilę metų buvo 
SLA 43 kp. pirmininkas, 
priklausė Sandaros 7 kp., 
buvo So. Bostono Liet. Pil. 
Draugijai, veikė unijoj ir 
kurį laiką dirbo jos vadovy
bėje, buvo ALT narys veik 
iki pat savo mirties, priklau
sė Balf’ui ir kt organizaci
joms.

Velionis paliko nubudime 
dukterį Izabelę Kuprienę ir 
vieną anūkę. Amerikoje yra 
jo du broliai—Vincas Yon- 
kers, N. Y., ir Jonas Bronxe, 
N. Y. Petras palaidotas šį

pirmadienį. Jo šeimai reiš
kiame mūsų gilią užuojautą.

Sveikina iš Italijos

Ieva Kavaliauskienė su 
dukra Maryte, kurios į Eu
ropą išvyko gegužės 22 d., 
“Keleivio” redaktoriui at
siuntė sveikinimų iš Italijos 
—Florencijos miesto, kur 
jos birželio 6 d. atvykusios 
iš Romos.
----- -— 1 r ~ ——

Sėdi iš kairės į dešinę: Fin. sekr. John J. Roman; vicepirm. adv. Anthony J. Young; pirm. adv. 
lohn J. Grigalus; sekr. Albinas Neviera; ižd. Juo <as Arlauskas; marš. Charles Yuska. Stovi iš kai- 
•ės direktoriai: Steponas Kontautas; Stanley Gri Janavičius; Alexander Chaplik; dr. Anthony L. 
Kapochy; Adolph J. Namaksy; Larry Svelnis; Joseph Lekys. ši sekmadienį birželio 19 d. drau. 
gija iškilmingai mini savo veiklos 60 metų sukak ti ir atidaro trečiame aukšte naują didelę salę

Stasio Pilkos rečitalis 'vių spaudoje, ir rengia kny- binės interpretacijos ir ža- 
--------- gą apie Lietuvos teatrą. vingumo žodį patiekti klau-

Birželio 4 d., Tautinės Są- j 1926-1929 metais S. Pil- sytojams. Pilna salė susirin- 
jungos namuose įvyko akto- ka gyveno Amerikoj, daug kusiųjų tikrai išgyveno reto 
riaus Stasio Pilkos rečitalis, gastroliavo atskirai ir su A. susikaupimo valandą. Po 
Stasys Pilka, kuris pastoviai Vanagaičiu. rečitalio prie kavutės dar
gyvena Chicagoje, pakvies- pilka buvo Pa?erl>tas svečias ir
tas atvyko gastrolių j Bos- fį, aut0. pasidalyta įspūdžiais

eT ruii • iriu: Jono Aisčio, Kazio
Stasys Pilka yra vienas Berna,,)o Brazdžio-

zymiųjų musų aktonų, ku- . Fausto Ri|<os Stasjo
Sis totott Drt Santva‘°- PetiOa61ėS °'in-
m“ Teatre nuo pa? tea ro Perskaitž
mos leatie nuo pat teatro <.Adatay Vertimų skaitė 
įsteigimo Teatro studijas w Shakespea,.e2g Otel
iu, ėjo Petrograde. Valstv-,,.,,,, sh j^,.

de Lisle—“Dramb-
jis ėjo Petrograde. Valsty 
bės Teatre vaidino daugiau- ' 
šia herojų veidmenis. Be to, „ 
Stasys Pilka mėgsta, suge- = 
ba ir nemažai rašo apie Lie- 

1 tuvos teatrą Amerikos lietu-
Tiek lietuviškame, tiek 

vertimų repertuare aktorius

Žiūr.

S. Pilka tebevieši Bostone

Aktorius Stasys Pilka, 
kurio rečitalis buvo birželio 
4 d., tebevieši pas Eleną ir
Stasi Santvaras. Jis lanko----- t .
čia savo pažįstamus ir jam 
įdomias vietas. Svečias ap-

pasirodė pilnas jėgos, kury- lankė ir “Keleivio” įstaigą.

DOWNS

IšMOMOJAMAS BUTAS
So. Bostone išnuomojamas 3 kamb. 
butas.Baltos sinkos, shower ir kiti 
patogumai. Kreiptis bet kada:

253 Gold St. (2 aukštas)
So. Boston, Mass. . (24

Cay Vieic Realty C o
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS. 

Tek: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų. farmų ir biznių pardavi- 
ma-. paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

Wednesday. tune 22
N*w Eitglmd’s Top Racing Eveut

$50,000 Added
Massachusetts

HmmUcop
TbrecYeai-Olds and Older 
One Mile and One Ouarfer

Grand,tand J 1.50 Club Houm S2.S0 
Tax Incl.

Spociout Parking A r.G

SIUNTINIAI I LIETUVĄ s
IR f KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos !

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

} Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
riežtukų nuo 1.65 už štukę. Siunčiame su Inturisto leidiniu.

Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių.

: General Parcel & Travel Co., Ine.
{359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040
i_______________________

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

J Vedėjas: M. Kavaliauskas

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

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

yra gerai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma «avo 
Siuntiniai pilnai apdrausti ir garantuoti pasiekia a 

Aplankę mūsų krautuvę, rasite didelį pasirinkim 
bo- medžiagų kostiumams, apsiaustams, suknelėms 
mis. Be to. čia pamatysite dar daug ir įvairių, ret 

Atkreipkite dėmesį į mūsų SPECIALIUS STA 
angliškos medžiagos 5-kiems kostiumams—565.00, t 
• sms rž #55.00. akor ’eonai nuo $75.00 iki $980.00, 
kalnu' i«e MČSU KATALOGŲ. J čia paminėtas ka 
ma«. apdrauda ir visi as kita.

Jūsų patogumui. įvairūs vaistai čia pat parupin 
mūsų firmų, kur visuomet sutiksite malonu ir saž

D\RKO VALANDOS: Kasdien nuo 8:30 ryto iki 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

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

ilga praktika, sąžiningu ir greitu patarnavimu, 
dresatų per 5-0 savaites, oro paštu per 10-12 dienų, 
ą įvairiausios rūšies importuotų ir vietinės gamy- 
, kurios parduodamos pasakiškai žemomis kaino- 
ai užtinkamų importuotų prekių.
NDARTINIUS SIUNTINIUS, pav. lOO'/r vilnonės 
aip pat grynos vilnos medžiagos 5-kiems kostiu- 

20 svarų cukraus už $10.00 ir dar dauk kitų. Rel
inas įeina visos išlaidos: prekės, muitas, pasiunti-

ami ir išsiunčiami. Tad reikalui esant, aplankykite 
inir^a patarnavimą Jūsų GIMTĄJA KALBA.

6:30 valandų vakaro:
Vedėja MYKOLAS GURECKAS

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JOS V KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPEC1ALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14»/2 CENTŲ UŽ GALIONĄ

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

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Nakti. Sekmadieniais ir šven- PF /? TO/j/f
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

B The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus. išpildome gydytojų re

ceptus ir turime vL'US gatavus vaistus.
'i unr.ie vaistų i.- 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 j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel K Rosengard, B- S., Reg. Pharm., 

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

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius. Ir sekmad-

TUaMES .71 -3 rę»BW«
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.

'š naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
r SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIRKTI 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

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

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar palima -siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel_ 

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

fSTMGt t.»RTUV|SK \ KRElPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siončisme su INTURISTO jąaliojimaiš.

Siuntiniai priimami kasdien nuo ?» iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais noo
9 vai. ryto iki i vai. vak. ir šeštadieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietų.

VEIURJAS: JONAS ADOMONIS

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.

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
Ir Taisome Juos

Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas, 
'.pskaičiuojame iš anksto ne

mokamai taisymo išlaidas.
Du broliai lietuviai 

' harles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

KAIP TIK JUM?’
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos kainos
• o J Kroloaąglaa 1 Tl rTĮT~irimi lifl

• 20 metų patyrimas su alie
jaus krosnimis

• Darome visus įrengimus
• Veltui išvalome ir aptar

naujame "burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

jei šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO. 

GR 9-5590

Apsidrausk
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Jas t ice of thePeaee—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

► _ „ . _  . <
Dažau ir Taisau 1

► Namus iš lauko ir viduje, d
► Lipdau popierius ir taisaus 
J viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią
► medžiagą.
I

į 
i

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

wiwmB oasntr

a
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvi* Plumberi*

ttlieka visokiu* “plumbing"—1 
liejnus ir gazo vamzdžių jvedimoį 
r taisymo darbas. Kainos priei 
amos. Pirm negu kų darote, paa- 
smbinkit, pakiauskit musų kainų

Telefeaas CO 5-5*3* 
i M U kernon, Dorsbsster, Mana
niim KC«a

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Ka* sekmadienį, 12.00 vai 
io. Bostone, L ir 4th St BAi 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
.uviams protestantams. Pamal 
las laiko teologas A. JUR4 

NAS.
A. Jurėnas yra Harvarde 

universiteto doktorantas ir ver 
či šv. Raštą į lietuvių kalb^

ooooooeooooooe

PRANEŠIMAS
Globė Parcel Service, 

kurios vedėjas yra J. Ado
mai*, praneša siuntėjams, 

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

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

(Skelb.) (—)

Km perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broa<way 
South Bostone 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tek AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų 
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

i

Tek AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirdrgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

{VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7—8
{ 534 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.
1__ _________________ __

TELEFONAS AN 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tek AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELEfcS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
*28 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.
TELEFONAS AN 8-4148•

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

>


